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RESUM 

La Sindicatura de Comptes ha realitzat un informe d’auditoria de l’exercici 2021 del 
compliment de la legalitat en matèria de subvencions concedides per LABORA, en el qual 
destaquen els següents incompliments significatius: 

• La Intervenció General de la Generalitat no ha exercit el control financer de subvencions 
previst en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’Hisenda Pública, del Sector Públic 
Instrumental i de Subvencions. 

• L’entitat no ha remés a la Sindicatura de Comptes els convenis subscrits en l’exercici 
2021 superiors a 600.000 euros ni una relació certificada comprensiva de tots els 
convenis formalitzats en aquest. 

• S’han detectat diversos incompliments en la concessió de subvencions per a la 
realització d’accions formatives amb càrrec a l’exercici pressupostari 2021, relacionats 
amb els criteris de valoració de la modalitat formació a mesura, la falta d’una relació 
que continga totes les sol·licituds concedides i els mòduls econòmics, entre altres. 

• També s’han detectat incompliments en la concessió de subvencions del programa 
mixt ocupació-formació “Tallers d’ocupació” amb càrrec a l’exercici pressupostari 2021.  

• Respecte a la concessió directa d’ajudes a empreses i persones treballadores 
autònomes de diversos sectors per la COVID-19, s’ha posat de manifest que 2.289 
beneficiaris, per un import total d’1.376.700 euros, han rebut una ajuda quan no els 
correspondria o una ajuda d’import superior a la que els correspondria sobre la base 
de les dades facilitades per les administracions estatals. 

Quant al resultat del control formal efectuat dels comptes anuals de l’exercici 2021 
subratllem els aspectes següents: 

• Els comptes anuals van ser aprovats pel Consell General de LABORA el 30 de juny de 
2022 i presentats a la Sindicatura de Comptes per la Conselleria d’Hisenda i Model 
Econòmic el 8 de juliol de 2021, amb 8 dies de retard. 

• L’apartat 14 de la memòria, relacionat amb les subvencions concedides més 
significatives, no conté tota la informació exigida en el PGCP, com les dades 
identificatives de l’entitat receptora, la seua finalitat i els reintegraments que s’hagen 
produït durant l’exercici per incompliment, amb especificació de la causa. 

• Els comptes anuals presenten una excepció de la intervenció delegada de l’entitat de 
data 29 de juny de 2022 que afecta diferents estats dels comptes. Segons indica la 
intervenció delegada de l’entitat en els comptes anuals de l’exercici 2021, aquests 
saldos ja s’han conciliat en l’exercici 2022.  
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En l’informe d’auditoria es recullen diverses recomanacions amb la finalitat de millorar la 
gestió de les subvencions concedides de LABORA, entre les quals destaquem: 

• Les actualitzacions anuals del Pla Estratègic de Subvencions haurien de ser aprovades 
per l’òrgan competent. 

• Els informes d’intervenció prèvia haurien de detallar expressament els aspectes que han 
sigut objecte de fiscalització, i manifestar un pronunciament exprés especialment sobre 
els criteris de valoració i, si és el cas, de la seua ponderació, inclosos en les 
convocatòries dels procediments de concurrència competitiva. 

• L’entitat ha de posar més èmfasi en l’elaboració de la informació que, d’acord amb el 
PGCP, s’ha de subministrar en la memòria dels comptes anuals relativa a les 
subvencions concedides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors 
i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat. 
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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA 

Totes les dades econòmiques de l’Informe s’expressen en euros. S’ha efectuat un arredoniment per a 
no mostrar els cèntims. Les dades representen sempre l’arredoniment de cada valor exacte i no la 
suma de dades arredonides. Els percentatges també es calculen sobre els valors exactes i no sobre 
els arredoniments. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, en virtut de les disposicions de 
l’article 6 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de 
Comptes, i d’acord amb el que es preveu en el Programa Anual d’Actuació de 2022, ha 
fiscalitzat el compliment per LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació de la legalitat 
vigent en matèria de subvencions concedides durant l’exercici 2021, amb l’extensió que es 
detalla en la secció “Responsabilitat de la Sindicatura de Comptes” del nostre informe. 

En combinació amb l’auditoria de compliment de legalitat hem dut a terme un control 
formal de la rendició dels comptes anuals de l’exercici 2021 de l’entitat, a fi de comprovar-
ne l’adequada formalització, aprovació i rendició. 

Els comptes anuals de l’entitat comprenen el balanç a 31 de desembre de 2021, el compte 
de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la 
memòria corresponent a l’exercici acabat en aquesta data, i s’adjunten íntegrament en 
l’annex 1 d’aquest informe. 

2. CONCLUSIONS DE LA FISCALITZACIÓ DE LES 
SUBVENCIONS 

Com a resultat del treball efectuat, amb base en els procediments realitzats, s’han posat de 
manifest durant l’exercici 2021 els següents incompliments significatius de la normativa 
vigent en matèria de subvencions concedides: 

Generals 

a) L’article 92 de la Llei 1/20151 estableix que la Intervenció General de la Generalitat 
exercirà el control, a través dels seus serveis centrals o de les seues intervencions 
delegades, sobre les entitats col·laboradores i beneficiaris de subvencions i ajudes 
concedides pels subjectes del sector públic de la Generalitat i sobre les finançades amb 
càrrec a fons comunitaris d’acord amb el que s’estableix en la llei esmentada i la seua 
normativa de desplegament, com també en la normativa estatal i comunitària que hi 
resulte aplicable. Així mateix, l’article 96 de la Llei 1/2015 estableix que la Intervenció 
General de la Generalitat ha d’elaborar un pla anual de control financer de subvencions 
i ha de presentar anualment al Consell, a través de la persona titular de la conselleria 
competent en matèria d’hisenda, un informe general amb els resultats més significatius 
i publicar-lo posteriorment en la pàgina web de la Intervenció General de la Generalitat. 
No obstant això, s’ha d’observar que la Intervenció General de la Generalitat, en 
l’exercici 2021, no ha elaborat aquest pla, ni tampoc s’ha exercit el control financer 
establit en els articles 113 i següents de la Llei 1/2015 sobre les subvencions concedides 
per LABORA. 

 
1 Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. 
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b) L’entitat no ha remés a la Sindicatura de Comptes els convenis subscrits, en l’exercici 
2021, els compromisos econòmics assumits dels quals superen els 600.000 euros dins 
dels tres mesos següents a la seua formalització, de manera que s’ha incomplit l’article 
6 de la Resolució de 20 de desembre de 2021, del síndic major, per la qual s’ordena 
publicar la instrucció relativa a la remissió telemàtica de convenis i de les relacions 
anuals d’aquests formalitzats per les entitats del sector públic valencià.2 

Tampoc ha remés a la Sindicatura de Comptes una relació certificada comprensiva de 
tots els convenis formalitzats en l’exercici 2021, qualsevol que en siga l’import, o una 
declaració responsable de la seua remissió al Registre de Convenis de la Generalitat, de 
manera que s’ha incomplit l’article 7 de la resolució esmentada adés. 

Programa 32252, línia S0218, convocatòria aprovada per mitjà de la Resolució de 30 de 
desembre de 2020, de la Direcció General de LABORA, per a la concessió de subvencions 
per a la realització d’accions formatives dirigides prioritàriament a persones 
desocupades i la formació amb compromís de contractació amb càrrec a l’exercici 
pressupostari 2021 

c) De la revisió de la mostra seleccionada dels beneficiaris d’aquesta subvenció en la 
modalitat formació a mesura inclosa en la convocatòria, cal observar que no ha sigut 
concedida sobre la base d’uns criteris de valoració clarament definits en aquesta, 
incomplint les disposicions de l’article 166 de la Llei 1/2015 i de l’article 10 (que regula 
els criteris objectius per a l’atorgament de la subvenció) de l’Ordre TMS/368/2019, que 
n’estableix les bases reguladores. L’import concedit en l’exercici 2021 per aquesta 
modalitat ascendeix a un total de 2.780.365 euros, encara que posteriorment, segons 
l’entitat, s’han produït renúncies per import de 830.751 euros. 

En les actes de cada comissió de valoració provincial d’aquesta modalitat s’indica que 
s’ha comprovat que “es compleixen els requisits exigits”, però no s’indiquen els criteris 
objectius utilitzats per a l’atorgament de la subvenció.  

Així mateix, una de les actes de la comissió de valoració de la província d’Alacant indica 
que és provisional, sense que ens conste que n’hi haja hagut una de posterior. Segons 
l’entitat es tracta d’un error. 

d) En la modalitat formació a mesura, s’han constituït diferents comissions de valoració 
segons la província i en diferents dates durant el termini de presentació de sol·licituds, 
sense que en la convocatòria s’haja regulat aquest procediment. La resolució de 
concessió no inclou la totalitat de beneficiaris, de manera que s’incompleix l’article 25 
de l’LGS.3 

e) Respecte a la resta de modalitats regulades en aquesta convocatòria, segons ens ha 
indicat l’entitat, no existeix tampoc una resolució de concessió que continga una relació 

 
2 Anteriorment, article 5 de l’Acord de 7 de desembre de 2016, del Consell de la Sindicatura de 
Comptes, relatiu a la remissió telemàtica de convenis i de les relacions anuals dels convenis subscrits 
per les entitats del sector públic valencià, publicat en el DOGV el 14 de desembre de 2016. 
3 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
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de totes les sol·licituds concedides i, si és el cas, de les sol·licituds que s’hagen 
desestimat, de manera que s’incompleix el que s’estableix en l’article 25 de l’LGS. La 
proposta de resolució i la resolució de concessió es realitzen individualment, per a cada 
beneficiari, en funció de la disponibilitat de crèdit i de la puntuació realitzada per la 
comissió de valoració segons la modalitat formativa. 

f) El punt resolutiu nové, apartat primer, de la convocatòria estableix que les ajudes es 
concediran d’acord amb el que s’estableix en el títol I de l’LGS. Això no obstant, la 
instrucció del procediment regulada en aquest punt resolutiu estableix la publicació de 
la comissió de valoració i no la proposta de resolució provisional de l’òrgan instructor 
prevista en l’article 24.4 de l’LGS. 

g) La justificació i el pagament de la subvenció, en totes les modalitats regulades en la 
convocatòria, es fan efectius per mitjà d’un sistema de mòduls econòmics establits en 
la convocatòria, d’acord amb el punt resolutiu denové i l’article 14.3 de l’Ordre 
TMS/368/2019. La fixació dels mòduls específics de cada especialitat formativa, tal com 
s’indica en el punt resolutiu setzé de la convocatòria, es va fer a través d’un estudi per 
a la “Implantació d’un sistema de justificació per mòduls econòmics de les subvencions 
concedides en l’àmbit de la formació professional per a l’ocupació”, sobre la base de 
les despeses justificades i revisades de les accions formatives dirigides prioritàriament 
als desocupats dels anys 2016, 2017 i 2018. 

No obstant això, no consta en l’expedient un informe tècnic motivat que incloga les 
variables tingudes en compte per a la determinació del mòdul, previst en l’article 14.3 
de l’Ordre TMS/368/2019 i l’article 76 de l’RLGS.4 

A més, hi ha mòduls econòmics en la convocatòria, tant en l’annex III com en el V, que 
no estan fonamentats per l’estudi esmentat adés.  

Així mateix, tant l’annex III com l’annex V de la convocatòria regulen l’import de mòduls 
econòmics per a una mateixa especialitat en la modalitat de formació modular 
transversal amb diferents imports, sense que estiga justificat en l’expedient.  

h) La convocatòria per a la concessió d’aquestes subvencions, publicada en el DOGV el 14 
de gener de 2021, va ser objecte de tres correccions d’errors i quatre modificacions per 
mitjà de resolució de la Direcció General de LABORA, segons s’indica en l’apartat 4.1 
de l’apèndix 2 d’aquest informe. Les correccions d’errors publicades en el DOGV el 28 
de gener de 2021 i el 17 de febrer de 2021 i la Resolució de la Direcció General de 
LABORA de 26 d’abril de 2021 que modifica la convocatòria (aquesta última conté 
errors en numerar els paràgrafs que modifica) no van rebre informe de la intervenció 
delegada de l’entitat. 

 
4 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
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Així mateix, cal assenyalar que en la BDNS5 només consta publicat un extracte de la 
convocatòria i de les resolucions de 30 d’agost de 2021 i de 26 de novembre de 2021, 
incomplint el que es preveu en l’article 6.6 del Reial Decret 130/2019.6 

Programa 32252, línia S2946, convocatòria aprovada per mitjà de la Resolució de 30 de 
desembre de 2020, de la Direcció General de LABORA, per a la concessió de subvencions 
del programa mixt ocupació-formació “Tallers d’ocupació” amb càrrec a l’exercici 
pressupostari 2021 

i) No consta en l’expedient que es constituïra una llista de reserva degudament ordenada 
per a les sol·licituds que al principi foren valorades positivament i que no pogueren ser 
ateses per falta de disponibilitat pressupostària en aquell moment i que ho van ser 
posteriorment, a conseqüència d’una major dotació pressupostària o renúncies a 
subvencions concedides, de manera que s’incompleix el que s’estableix en l’article 8.7 
de les bases reguladores aprovades per l’Ordre 6/2020, de 7 de desembre, de la 
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. 

j) La resolució de concessió no conté una relació de totes les sol·licituds concedides i, si 
és el cas, de les sol·licituds que s’hagen desestimat, de manera que s’incompleix el que 
s’estableix en l’article 25 de l’LGS. La proposta de resolució i la resolució de concessió 
es realitzen individualment per a cada beneficiari, en funció de la disponibilitat de crèdit 
i de l’ordre efectuat per la comissió de valoració establit segons la província. 

k) L’informe de la intervenció delegada sobre les bases reguladores no conté un 
pronunciament exprés del compliment de l’article 165.2 de la Llei 1/2015, que 
n’estableix el contingut mínim, els requisits que han de complir les persones 
beneficiàries per a l’obtenció de la subvenció i la manera d’acreditar-los, entre altres. 

l) La convocatòria per a la concessió d’aquesta subvenció, publicada en el DOGV el 27 de 
gener de 2021, va ser objecte d’una correcció d’errors publicada el 8 de febrer de 2021 
en el DOGV i de tres modificacions per mitjà de resolucions de la Direcció General de 
LABORA de 18 de març de 2021, de 26 d’abril de 2021 i de 2 de juliol de 2021. La 
correcció d’errors esmentada i la Resolució de la Direcció General de LABORA de 26 
d’abril de 2021 no van rebre informe de la intervenció delegada de l’entitat.  

Així mateix, només consta en la BDNS la publicació de l’extracte de la convocatòria i de 
la seua modificació per mitjà de la Resolució de 2 de juliol de 2021, de manera que 
s’incompleix el que es preveu en l’article 6.6 del Reial Decret 130/2019. 

  

 
5 Base de Dades Nacional de Subvencions. 
6 Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions 
i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques. 
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Programa 32251, línia S1020, concessió directa d’ajudes a empreses i persones 
treballadores autònomes dels sectors de l’hostaleria, tant allotjament com restauració, 
agències de viatge, activitats artístiques, recreatives i d’oci, per la COVID-19 

m) No consta en l’expedient que s’haja efectuat el control financer permanent, en 
substitució de la intervenció prèvia, a què es refereixen les lletres a i b de l’apartat 2 de 
l’article 100 de la Llei 1/2015, de l’activitat de gestió d’aquesta ajuda, tal com establia 
l’article 8 del Decret Llei 2/2021.7 

n) Les proves de dades realitzades per a verificar que els 43.152 beneficiaris de la línia de 
subvenció que han rebut pagaments en 2021, per import de 50.600.100 euros, 
compleixen els requisits previstos en els articles 3.1 i 4 del Decret 17/2021, de 29 de 
gener, han posat de manifest que 2.289 beneficiaris, per un import total d’1.376.700 
euros, han rebut una ajuda quan no els correspondria o una ajuda d’import superior a 
la que els correspondria sobre la base de les dades facilitades per les administracions 
estatals per a la verificació del compliment de les condicions. 

D’acord amb la informació facilitada per l’òrgan gestor, en la majoria dels casos, 
aquestes ajudes corresponen a beneficiaris per als quals la Seguretat Social no havia 
facilitat el CNAE8 o el facilitat no es correspon amb els de l’annex del Decret 17/2021. 
Per a completar la informació facilitada per les administracions estatals, l’òrgan gestor 
va verificar que aquests sol·licitants tenen assignat un IAE que es troba entre els 107 
que el mateix òrgan gestor va considerar assimilables als CNAE del Decret i en funció 
d’aquest criteri va concedir l’ajuda. Aquest criteri sobre el tipus d’activitat 
subvencionable no estava previst en el Decret 17/2021. D’altra banda, 104 d’aquests 
perceptors –per un import de 62.400 euros– corresponen a autònoms que no figuren 
donats d’alta en la Seguretat Social com a tals. 

Recomanem a l’òrgan gestor revisar els expedients d’aquests beneficiaris per a 
assegurar que han complit els requisits i els criteris de càlcul de la subvenció establits 
en el Decret 17/2021. 

Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb els Principis fonamentals de 
fiscalització de les institucions públiques de control extern i amb les normes tècniques de 
fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura i recollides en el Manual de fiscalització 
de la Sindicatura de Comptes. Les nostres responsabilitats d’acord amb aquestes normes 
es descriuen més endavant en la secció “Responsabilitat de la Sindicatura de Comptes” del 
nostre informe. 

Som independents de l’entitat de conformitat amb els requeriments d’ètica i protecció de 
la independència que són aplicables a la nostra auditoria de compliment, segons el que 

 
7 Decret Llei 2/2021, de 29 de gener, del Consell, de mesures extraordinàries dirigides a treballadors 
i treballadores, empreses i treballadors i treballadores autònomes, per a pal·liar els efectes de la crisi 
derivada de la pandèmia per la COVID-19. 
8 Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques. 



Informe d’auditoria de compliment en matèria de subvencions de LABORA. 
Exercici 2021 

8 

s’exigeix en la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria dels òrgans de control extern 
i l’article 8 de l’LSC. 

Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i 
adequada per a les nostres conclusions sobre el compliment de la legalitat en matèria de 
subvencions, com també sobre les conclusions del control formal de la rendició de 
comptes, que expressem en forma de seguretat limitada. 

3. RESPONSABILITAT DELS ÒRGANS DE GOVERN I 
DIRECCIÓ DE L’ENTITAT EN RELACIÓ AMB ELS COMPTES 
ANUALS I AMB EL COMPLIMENT DE LA LEGALITAT 

Els òrgans de govern i direcció de l’entitat han de garantir que les activitats, operacions 
pressupostàries i financeres i la informació relacionada en els seus comptes anuals resulten 
conformes amb la normativa aplicable. Així mateix, són responsables d’establir els sistemes 
de control intern que consideren necessaris per a garantir que l’activitat subvencional estiga 
lliure d’incompliments legals. 

El director general de LABORA és responsable de formular els comptes anuals adjunts, de 
manera que expressen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, de l’execució 
del seu pressupost i dels resultats de l’entitat, de conformitat amb el marc normatiu 
d’informació financera aplicable a l’entitat, que s’identifica en la nota 1 de la memòria dels 
comptes anuals, i del control intern que consideren necessari per a permetre la preparació 
de comptes anuals lliures d’incorrecció material, deguda a frau o error. 

El Consell General és responsable de la seua aprovació, per a integrar-los en el Compte 
General de la Generalitat, que s’ha de remetre a la Sindicatura de Comptes. 

4. RESPONSABILITAT DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

El nostre objectiu ha sigut obtindre una seguretat limitada que l’activitat subvencional duta 
a terme en l’exercici 2021 per l’entitat ha estat lliure d’incompliments significatius deguts a 
frau o error, i emetre un informe d’auditoria de compliment que conté les conclusions del 
nostre treball.  

Els procediments realitzats en una auditoria de seguretat limitada són limitats en 
comparació amb els que es requereixen per a obtindre una seguretat raonable, però 
s’espera que el nivell de seguretat siga, d’acord amb el judici professional de l’auditor, 
significatiu per als destinataris de l’informe. La seguretat limitada no garanteix que una 
auditoria realitzada de conformitat amb els Principis fonamentals de fiscalització dels òrgans 
de control extern i amb les normes tècniques de fiscalització recollides en el Manual de 
fiscalització de la Sindicatura de Comptes detecte sempre un incompliment significatiu 
quan n’hi haja. Els incompliments poden ser deguts a frau o error i es consideren materials 
aplicant els criteris establits en aquest manual. 
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En combinació amb l’auditoria de compliment de legalitat, hem dut a terme un control 
formal de la rendició dels comptes anuals de l’exercici 2021, a fi de comprovar-ne 
l’adequada formalització, aprovació i rendició. La revisió efectuada s’ha limitat bàsicament 
a l’aplicació de procediments analítics i activitats d’indagació. No s’ha dut a terme una 
auditoria financera, per la qual cosa les conclusions del treball proporcionen només 
seguretat limitada. 

5. CONCLUSIONS DEL CONTROL FORMAL DE LA 
RENDICIÓ DE COMPTES 

Els aspectes més significatius relacionats amb la revisió (realitzada amb l’abast que es 
descriu en l’apartat 4 d’aquest informe) de l’adequada formalització, aprovació i rendició 
dels comptes anuals de l’entitat de l’exercici 2021 es recullen a continuació: 

1. Els comptes anuals de l’exercici 2021 de LABORA els va formular el director general de 
LABORA el 23 de juny de 2022, incomplint el termini màxim de tres mesos des del 
tancament de l’exercici econòmic establit en l’article 132.1 de la Llei 1/2015. 

2. Els comptes anuals retuts no estan signats per cap responsable de l’entitat, la qual cosa 
suposa un incompliment de l’article 142.2 de la Llei 1/2015, tenint en compte que en 
els organismes autònoms seran comptedants les persones que exercisquen la 
presidència o direcció, en cas de no haver-hi presidència, tal com disposa l’article 
142.1.b de la Llei 1/2015. 

Aquesta incidència també es va posar de manifest en l’informe de fiscalització dels 
organismes autònoms de l’exercici 2020. 

3. El Consell General de LABORA va aprovar els comptes anuals el 30 de juny de 2022 i la 
Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic els va presentar a la Sindicatura de Comptes 
el 8 de juliol de 2021, amb 8 dies de retard respecte al límit previst en l’article 136 de 
la Llei 1/2015. 

4. La liquidació del pressupost de l’exercici 2021 de LABORA no es va elaborar abans del 
30 de març de 2022 ni es va remetre a la Intervenció General de la Generalitat en el 
termini establit en la disposició addicional cinquena del Decret 77/2019, de 7 de juny, 
del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat. 

5. La liquidació del pressupost de despeses, inclosa en els comptes anuals de l’exercici 
2021, no s’ha presentat, almenys, amb el mateix nivell de desagregació del pressupost 
aprovat, requisit establit en la tercera part del PGCP. En els comptes anuals, la liquidació 
del pressupost només s’ha presentat per programa i capítol, mentre que en les fitxes 
pressupostàries també es va fer per concepte i per línia de subvenció. 

6. L’apartat 14 de la memòria, relacionat amb les subvencions concedides més 
significatives, no conté tota la informació exigida en el PGCP, com les dades 
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identificatives de l’entitat receptora, la seua finalitat i els reintegraments que s’hagen 
produït durant l’exercici per incompliment, amb especificació de la causa. 

7. Cal posar de manifest que els comptes anuals presenten una excepció de la intervenció 
delegada de l’entitat de data 29 de juny de 2022 que afecta diferents estats dels 
comptes anuals i que així s’ha assenyalat en aquests: 

• El saldo dels comptes de tresoreria es troba infravalorat per import de 120.152.412 
euros. 

• Els deutors pressupostaris pendents de cobrament de l’estat de liquidació del 
pressupost d’ingressos de l’exercici 2021 estan sobrevalorats en 521.505 euros i els 
drets pendents de cobrament de pressupostos tancats, en 117.243.878 euros. 

• L’import dels creditors no pressupostaris i altres comptes a pagar es troben 
infravalorats en un import total de 2.387.029 euros. 

Segons indica la intervenció delegada de l’entitat, en els comptes anuals de l’exercici 
2021 aquests saldos ja s’han conciliat en l’exercici 2022.  

8. L’entitat no ha reconegut ingressos per import total de 66.287.644 euros ni en el 
pressupost d’ingressos de l’exercici 2021 ni en el compte del resultat 
economicopatrimonial, dels quals 64.287.644 són aportacions de fons del mecanisme 
de recuperació i resiliència i 2.000.000 d’euros del Servei Públic d’Ocupació Estatal, que 
estan registrats a 31 de desembre de 2021 en el compte 5590008, “Partides pendents 
d’aplicació”.  

6. RECOMANACIONS 

Els òrgans de govern i direcció de LABORA han d’adoptar les mesures correctores dels fets 
descrits en els apartats 2 i 5, i també atendre les recomanacions que a continuació 
s’assenyalen, com a resultat de l’auditoria efectuada de l’exercici 2021: 

a) Les actualitzacions anuals del Pla Estratègic de Subvencions s’haurien d’aprovar per 
l’òrgan competent. 

b) Els expedients de subvencions han de formar-se per mitjà de l’agregació ordenada dels 
documents, proves, dictàmens, informes, acords, notificacions i altres diligències que 
hagen d’integrar-los, així com un índex numerat de tots els documents que continga. 

c) Quan l’import justificat i pagat siga inferior a l’import concedit hauria de comunicar-se 
al Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions i Ajudes Públiques, ja que aquest 
només publica la concessió i no el pagament. 

d) En tots els documents comptables hauria de constar, a més de la signatura, la data en 
la qual es faça. Així mateix, els documents administratius s’han d’emetre a través de 



Informe d’auditoria de compliment en matèria de subvencions de LABORA. 
Exercici 2021 

11 

mitjans electrònics, llevat que la seua naturalesa exigisca una altra forma més adequada 
d’expressió i constància. 

e) El Pla Estratègic de Subvencions recollit en el portal de transparència de la Generalitat 
hauria de tindre un enllaç directe a aquest i no al web de LABORA. 

f) Ha de deixar-se constància en l’expedient de les mesures de difusió adoptades pel 
beneficiari d’una subvenció per a donar l’adequada publicitat al caràcter públic del 
finançament en totes les línies de subvenció que gestione l’entitat. 

g) L’entitat ha de tindre en compte en la formulació dels comptes anuals les modificacions 
del pla general de comptabilitat pública aprovat per mitjà de l’Ordre EHA/1037/2010, 
de 13 d’abril. 

h) En relació amb els sistemes d’informació es recomana l’automatització de la interfície 
entre les aplicacions comptables de l’entitat (SIP-COMPTES), que ha de ser una prioritat 
que milloraria substancialment el procés de gestió comptable de les subvencions i 
n’incrementaria l’eficiència. 

i) La normativa pròpia de LABORA hauria d’establir un límit màxim d’aprovació dels 
comptes anuals que fora coherent amb el termini màxim de rendició d’aquests a la 
Sindicatura de Comptes. 

j) L’òrgan instructor del procediment de concessió de subvencions no hauria de formar 
part de la comissió de valoració, ja que la Llei General de Subvencions els assigna 
funcions diferents. 

k) Els informes d’intervenció prèvia haurien de detallar expressament els aspectes que han 
sigut objecte de fiscalització, i manifestar un pronunciament exprés en especial sobre 
els criteris de valoració i, si és el cas, de la seua ponderació, inclosos en les 
convocatòries dels procediments de concurrència competitiva. 

l) Juntament amb l’informe de l’Advocacia General de la Generalitat hauria de constar el 
projecte d’ordre per la qual s’aproven les bases reguladores en els procediments de 
concurrència competitiva i els projectes de decret en els procediments de concessió 
directa que són objecte d’informe.  

m) L’entitat ha de posar més èmfasi en l’elaboració de la informació que, d’acord amb el 
PGCP, s’ha de subministrar en la memòria dels comptes anuals relativa a les 
subvencions concedides, i informar, per a les subvencions l’import de les quals siga 
significatiu, sobre la normativa amb base en la qual s’ha concedit, l’import de les 
obligacions reconegudes durant l’exercici, les dades identificatives de l’entitat 
receptora, la seua finalitat i els reintegraments que s’hagen produït durant l’exercici. 

n) Es recomana que els annexos amb els resultats de la comissió de valoració siguen 
inclosos en el mateix document de l’acta i no siguen signats en diferents documents. 
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o) En els expedients de subvencions atorgades pel procediment de concessió directa 
hauria de constar una relació de l’òrgan competent en la qual s’incloguen totes les 
sol·licituds presentades, distingint entre les que hagen sigut acceptades, inadmeses o 
excloses, amb indicació de les causes. 



 

 

 
 
 
 

APÈNDIX 1 
Metodologia i abast 
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1. METODOLOGIA DE LA FISCALITZACIÓ  

Subvencions 

Hem realitzat aquesta fiscalització d’acord amb les disposicions legals, normes tècniques 
d’auditoria i acords del Consell de la Sindicatura que es troben recollits en el Manual de 
fiscalització de la Sindicatura de Comptes (MFSC), que inclou, entre altres, les NIA-ES-SP, 
les ISSAI-ES i les guies pràctiques de fiscalització dels OCEX. 

En particular, hem seguit la secció MFSC-4900, “Guia de fiscalització de l’àrea de 
subvencions concedides”. 

La revisió ha consistit a verificar, per mitjà de proves selectives i a través de l’aplicació dels 
procediments establits en l’MFSC, el compliment dels aspectes rellevants establits en la 
normativa reguladora de la gestió de subvencions concedides per l’entitat. Els 
procediments seleccionats depenen del judici de l’auditor, inclosa la valoració dels riscos 
d’incompliment, a causa de frau o error. 

Aquesta fiscalització s’ha efectuat, fonamentalment, per mitjà de la revisió de la 
documentació electrònica facilitada pels gestors de les subvencions. 

Control formal 

El control formal de la rendició dels comptes anuals de l’exercici 2021 s’ha realitzat d’acord 
amb els objectius, abast i procediments d’auditoria regulats en la secció 2891 del manual, i 
ha consistit en la comprovació dels aspectes següents:  

a) Comprovar que els comptes anuals s’han formulat i aprovat pels òrgans competents 
de LABORA dins del termini i en la forma escaient, d’acord amb la normativa aplicable.  

b) Verificar que s’han retut a la Sindicatura dins del termini legalment previst.  

c) Comprovar que estan formats pels documents previstos pel PGCG i estan 
adequadament datats, signats i diligenciats. 

d) Verificar el contingut dels comptes anuals relacionat amb l’àrea objecte de l’abast de 
la fiscalització, que en aquest cas són les subvencions concedides. 

e) Analitzar els informes d’auditoria de comptes anuals emesos pels òrgans de control 
intern en les àrees d’abast de la fiscalització. 
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2. NORMATIVA APLICABLE 

La principal normativa que es té en compte en aquesta fiscalització és la que es detalla a 
continuació. 

General/pressupostària 

- Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic 
Instrumental i de Subvencions (Llei 1/2015). 

- Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació 
Ciutadana de la Comunitat Valenciana. 

- Llei 4/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2021. 

- Ordre EHA/1037/2010, de 13 d’abril, per la qual s’aprova el Pla General de 
Comptabilitat Pública (PGCP-2010). Norma de valoració 18a, nota 14 de la memòria. 

Normativa sobre subvencions 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS). 

- Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions (RLGS). 

- Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de 
Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajudes públiques. 

- Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de 
notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits 
a establir, concedir o modificar ajudes públiques. 

Convenis 

- Decret 176/2014, de 10 d’octubre, del Consell, pel qual regula els convenis que 
subscriga la Generalitat i el seu registre. 

- Acord de 7 de desembre de 2016, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual 
s’aprova la instrucció relativa a la remissió telemàtica de convenis i de les relacions 
anuals dels convenis subscrits per les entitats del sector públic valencià. 

- Resolució de 20 de desembre de 2021, del síndic major, per la qual s’ordena publicar 
la instrucció relativa a la remissió telemàtica de convenis i de relacions anuals d’aquests 
formalitzats per les entitats del sector públic valencià. 
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Normativa pròpia de LABORA 

- Llei 3/2000, de 17 d’abril, per la qual es crea el Servei Valencià d’Ocupació i Formació. 

- Decret 216/2020, de 29 de desembre, del Consell, d’aprovació del Reglament 
d’organització, règim jurídic i funcional de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i 
Formació. 

- Resolució d’1 de març de 2021, del secretari autonòmic d’Ocupació i director general 
de LABORA, Servei Valencià d’Ocupació i Formació, sobre delegació de competències 
en matèria de personal, contractació, gestió de subvencions i gestió financera i 
pressupostària, i Resolució de 9 d’abril de 2021, del secretari autonòmic d’Ocupació i 
director general de LABORA, Servei Valencià d’Ocupació i Formació, que la modifica. 

Intervenció 

- Acord de 24 d’agost de 2012, del Consell, pel qual es determinen els aspectes 
addicionals que ha de comprovar la Intervenció en l’exercici de la fiscalització de la 
despesa. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX 2 
Observacions addicionals de la fiscalització 
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1. PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 

La Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic 
Instrumental i de Subvencions, assenyala en l’article 164, lletra a, que les conselleries que 
tinguen previst atorgar subvencions han d’elaborar amb caràcter previ un pla estratègic de 
subvencions, en el qual s’integraran les subvencions que pretenguen atorgar, tant els seus 
òrgans com els seus organismes públics dependents, i el contingut del qual ha de ser el 
determinat en la legislació estatal bàsica. Aquests plans tindran un període de vigència de 
tres anys, llevat que, amb la justificació prèvia de la peculiar naturalesa del sector afectat 
resulte oportú fixar una duració diferent, i s’ajustaran al que es preveu en els escenaris 
pressupostaris pluriennals a què es refereix l’article 27 de la Llei 1/2015 esmentada. 

D’altra banda, l’article 8.1 de l’LGS estableix l’obligació, amb caràcter previ a la concessió 
de subvencions, de concretar en un pla estratègic de subvencions els objectius i efectes 
que es pretenen amb la seua aplicació, el termini necessari per a la consecució, els costos 
previsibles i les fonts de finançament, i en tot cas s’ha de supeditar al compliment dels 
objectius d’estabilitat pressupostària. 

Els articles 10 a 15 de l’RLGS, els dos inclosos, regulen els plans estratègics de subvencions 
i estableixen els seus principis, àmbit, contingut, competència per a l’aprovació i seguiment. 

De conformitat amb l’article 160.2.a de la Llei 1/2015, el Pla Estratègic de Subvencions de 
LABORA va ser aprovat per resolució del conseller d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball, per al període 2020-2022, però ho va fer amb un cert retard, 
amb data 13 d’octubre de 2020. 

Després de la seua aprovació, el PES9 de l’entitat va ser actualitzat en l’exercici 2021 i en 
l’exercici 2022, segons la documentació facilitada i publicada en la BDNS. No obstant això, 
aquestes actualitzacions no van ser aprovades per l’òrgan competent ni tampoc consta la 
data de la modificació.  

Així mateix, l’article 160.2.a estableix que el pla estratègic de subvencions ha de 
comprendre tant les pròpies del departament com les dels organismes públics vinculats o 
dependents; no obstant això, el PES de LABORA va ser aprovat de manera independent. 

L’activitat subvencionadora de LABORA es desenvolupa, d’acord amb el seu PES actualitzat 
a 2021, a través de quatre subdireccions generals: 

a) Subdirecció General d’Ocupació 

b) Subdirecció General de Formació Professional per a l’Ocupació 

c) Subdirecció General d’Orientació i Intermediació Laboral. 

d) Subdirecció General d’Estratègia i Modernització. 

 
9 Pla Estratègic de Subvencions. 
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Les dues primeres subdireccions generals (a i b) depenen de la Direcció General d’Ocupació 
i Formació i les següents (c i d) de la Direcció General de Planificació i Serveis. 

2. CONTROL INTERN 

El control intern de la gestió econòmica i financera del sector públic de la Generalitat 
correspon a la Intervenció General de la Generalitat, tal com estableix l’article 92 de la Llei 
1/2015, a través dels seus serveis centrals o de les seues intervencions delegades. 

Aquest organisme autònom té adscrita una intervenció delegada de la Intervenció General 
de la Generalitat, la qual exerceix les funcions d’intervenció, control i fiscalització de les 
seues despeses i ingressos, i intervenció dels pagaments, sota les directrius i normes de la 
Intervenció General, d’acord amb el que s’estableix en l’apartat 1 de la memòria dels 
comptes anuals de l’exercici 2021 de l’entitat. 

Funció interventora 

La funció interventora es regula en els articles 97 a 106 del títol VI, capítol dos, secció 
primera, de la Llei 1/2015 i l’exerceix en l’entitat la Intervenció delegada. 

El control intern realitzat sobre les subvencions concedides en l’exercici 2021 ha consistit 
en la fiscalització i intervenció prèvia (limitada) verificant els aspectes previstos en l’article 
102 de la Llei 1/2015 i en l’Acord de 24 d’agost de 2012, del Consell10 que regula els 
aspectes addicionals que ha de comprovar la Intervenció en l’exercici de la fiscalització de 
la despesa.  

Omissió de fiscalització prèvia i expedients de rescabalament per enriquiment injust 

L’article 106.1 de la Llei 1/2015 estableix que en els supòsits en els quals, d’acord amb el 
que s’estableix en les disposicions aplicables, la funció interventora siga preceptiva i s’haja 
omés, no es podrà reconéixer l’obligació, ni tramitar el pagament, ni intervindre 
favorablement aquestes actuacions fins que s’esmene aquesta omissió en els termes 
previstos en aquest article. 

A aquest efecte, per a esmenar l’omissió, l’apartat 2 de l’article 106 referit disposa que les 
intervencions que tinguen coneixement de la falta de fiscalització prèvia examinaran 
l’expedient i, en el cas que s’haguera respectat la legalitat vigent a excepció de la infracció 
que suposa l’omissió de fiscalització, consideraran convalidades les actuacions 
administratives. 

En cas contrari, si l’òrgan gestor no haguera respectat la legalitat vigent (a més de no 
remetre l’expedient per a la fiscalització), la Intervenció emetrà un informe en el qual es 
posaran de manifest, com a mínim, els aspectes previstos en l’article 106 referit i el gestor 

 
10 Acord de 24 d’agost de 2012, del Consell, pel qual es determinen els aspectes addicionals que ha 
de comprovar la Intervenció en l’exercici de la fiscalització de la despesa.  
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l’elevarà al Consell amb caràcter previ a l’aprovació, sense perjudici de l’exigència de 
responsabilitats que, si és el cas, pertoquen. 

Durant l’exercici 2021 la intervenció delegada de l’entitat ha emés 34 informes de 
convalidació d’expedients tramitats sense la fiscalització prèvia i preceptiva per un import 
total de 425.792 euros. 

En la revisió efectuada d’aquests informes de convalidació s’observa que íntegrament estan 
relacionats amb el capítol 4 de despeses fonamentalment a causa de l’estimació de recursos 
interposats i subvencions concedides.  

Respecte als expedients de rescabalament per enriquiment injust, durant l’exercici 2021, 
només se n’ha aprovat un, segons la informació facilitada per l’entitat, per import de 694 
euros. 

Control financer 

El control financer de subvencions es regula en els articles 113 al 116 del títol VI, capítol 
tres, secció segona, de la Llei 1/2015, i en el títol III de l’LGS. 

El control financer de subvencions, segons estableix l’article 113 de la Llei 1/2015, s’exercirà 
respecte dels beneficiaris i, si és el cas, de les entitats col·laboradores sobre les subvencions 
de l’Administració de la Generalitat i organismes i entitats vinculats o dependents d’aquella, 
atorgades amb càrrec als pressupostos de la Generalitat o als fons de la Unió Europea. 

El control financer de les subvencions té com a objecte verificar l’adequada i correcta 
obtenció de les subvencions per part dels beneficiaris, el compliment per part de 
beneficiaris i entitats col·laboradores de les seues obligacions en la gestió i aplicació de la 
subvenció, la justificació adequada i correcta de la subvenció, la realitat i la regularitat de 
les operacions, el finançament adequat i correcte de les activitats subvencionades i 
l’existència de fets, circumstàncies o situacions no declarades a l’Administració per 
beneficiaris i entitats col·laboradores que puguen afectar el finançament de les activitats 
subvencionades. 

Cal observar que la intervenció delegada de l’entitat no ha exercit actuacions referents al 
control financer de subvencions tal com s’ha posat de manifest en l’apartat 2 de l’informe. 

Comptabilització de les subvencions 

La comptabilització de les subvencions es registra, de manera paral·lela, en dues 
aplicacions: COMPTES, aplicació associada al programa de gestió de les subvencions de 
l’entitat, i posteriorment en SIP, aplicació de comptabilitat pressupostària, sense que hi haja 
una interfície automàtica entre les dues aplicacions. Això implica que siga necessari duplicar 
la tasca de registre de documents comptables, la qual cosa augmenta la probabilitat que 
es produïsquen errors alhora que penalitza l’eficiència del procés.  

L’automatització de la interfície entre les aplicacions milloraria significativament el procés 
de gestió comptable de les subvencions i n’incrementaria l’eficiència. Segons ens comunica 
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l’entitat, estan pendents de la implantació d’un nou sistema economicofinancer que 
solucionaria aquesta circumstància.  

3. SUBVENCIONS CONCEDIDES EN L’EXERCICI 2021 

En el quadre següent es mostra el detall de l’execució pressupostària, de l’exercici 2021, del 
capítol 4 del pressupost de despeses, diferenciant les incorporacions de romanents, en 
euros:  

Quadre 1. Execució del capítol 4, “Transferències corrents del pressupost de despeses” 

Capítol 4 Crèdits inicials Modificacions Crèdits definitius 
Despeses 

compromeses  
Obligacions 

reconegudes 
Pagaments 

realitzats 

Exercici corrent 316.364.000 176.178.511 492.542.511 465.093.289 245.420.939 208.871.782 

Romanents incorporats - 151.083.731 151.083.731 126.111.402 113.893.800 111.876.129 

Total capítol 4 316.364.000 327.262.243 643.626.243 591.204.691  359.314.740 320.747.911 

L’entitat diferencia comptablement l’execució de la incorporació de romanents de crèdit 
compromesos dels crèdits pressupostats en l’exercici. La incorporació de romanents de 
crèdit en l’exercici 2021 va ascendir a 151.083.731 euros. 

En el quadre següent es mostra el detall de l’estat de liquidació del pressupost de despeses 
per programes del capítol 4, segons els comptes anuals, en euros:  

Quadre 2. Estat de liquidació del pressupost de despeses del capítol 4 per programes  

Programa Denominació 
Crèdits 

definitius 
Despesa 

compromesa 
Obligacions 

reconegudes Pagaments 
Pendent de 

pagament 
Grau 

execució 
Grau 

complim. 

32251 Foment d’ocupació 366.662.220 345.399.413 226.168.673  214.496.393 11.672.279 61,7% 94,8% 

32252 Formació i qualif. profess. 272.755.728 243.164.663 131.711.272  104.816.722 26.894.550 48,3% 79,6% 

32253 Plans especials 106.294 54.557 54.557  54.557 - 51,3% 100,0% 

32254 Inserció laboral 1.500.000 1.472.487 266.668  266.668 - 17,8% 100,0% 

32259 Administració general 2.602.000 1.113.570 1.113.570  1.113.570 - 42,8% 100,0% 

Transferències corrents capítol 4 643.626.243 591.204.690 359.314.740  320.747.911 38.566.829 55,8% 89,3% 

S’observa un baix grau d’execució del capítol 4, del 55,8%, similar al de l’exercici 2020, un 
58,0%, si bé la despesa compromesa sobre el crèdit definitiu suposa el 92,4%. 

En el quadre següent es mostra el detall de l’estat de liquidació del pressupost de despeses 
per programes del capítol 4, sense tindre en compte la incorporació dels romanents de 
crèdit, en euros: 
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Quadre 3. Estat de liquidació del pressupost de despeses del capítol 4 corrent per programes  

Programa Denominació 
Crèdits 

definitius 
Despesa 

compromesa 
Obligacions 

reconegudes Pagaments 
Pendent de 

pagament 
Grau 

execució 
Grau 

complim. 

32251 Foment d’ocupació 317.376.442 303.531.384 184.300.644 172.628.364 11.672.279 58,1% 93,7% 

32252 Formació i qualific. profess. 170.957.775 158.921.291 59.685.501 34.808.623 24.876.878  34,9% 58,3% 

32253 Plans especials 106.294 54.557 54.557 54.557 - 51,3% 100,0% 

32254 Inserció laboral 1.500.000 1.472.487 266.668 266.668 - 17,8% 100,0% 

32259 Administració i coord. general 2.602.000 1.113.570 1.113.570 1.113.570 - 42,8% 100,0% 

Transferències corrents capítol 4 492.542.511  465.093.289 245.420.939 208.871.782 36.549.157 49,8% 85,1% 

En el quadre següent es mostra el detall de l’execució pressupostària de l’exercici 2021 del 
capítol 7, en euros:  

Quadre 4. Execució del capítol 7, “Transferències de capital” 

Capítol 7 Crèdits inicials Modificacions Crèdits definitius 
Despeses 

compromeses  
Obligacions 

reconegudes 
Pagaments 

realitzats 

Exercici corrent 100.000 - 100.000 2.579 2.579 2.579 

Romanent -- 16.625 16.625 - - - 

Total capítol 7 100.000 16.625 116.625 2.579 2.579 2.579 

4. EXPEDIENTS FISCALITZATS 

Amb la finalitat de comprovar que els procediments de concessió i gestió de subvencions 
s’ajusten a la legalitat vigent, s’ha seleccionat una mostra de dues línies de subvenció 
(S1020 i S8000) del programa 322.51, “Foment d’ocupació”, dues línies (S2946 i S0218) del 
programa 322.52, “Formació i qualificació professional”, i una línia (S0543) del programa 
“Administració i coordinació general” del capítol 4 de despeses. A més, hem comprovat la 
documentació corresponent a una mostra d’expedients de cada una. 

El quadre següent recull l’import concedit i pagat de les subvencions seleccionades d’acord 
amb les dades publicades per la BDNS, en euros: 
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Quadre 5. Import concedit i pagat de la mostra seleccionada segons la BDNS 

Procedim. 
concessió(1) 

Codi 
BDNS Denominació 

Nre. de 
benefi-
ciaris (2) 

Import 
concedit(2) 

Import 
pagat(2) 

CC 545588 Resolució de la Direcció General de LABORA, per la 
qual s’aprova la convocatòria del programa mixt 
d’ocupació-formació Tallers d’Ocupació, amb càrrec a 
l’exercici pressupostari 2021 

122 54.064.282 12.345.482 

CD 547292 Decret 17/2021, de 29 de gener, del Consell, 
d’aprovació de les bases reguladores i concessió 
directa d’ajudes a empreses i persones treballadores 
autònomes dels sectors de l’hostaleria 

43.155 50.613.600 50.600.100 

CC 543863 Resolució de 30 de desembre de 2020, de la Direcció 
General de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i 
Formació, per la qual s’aprova la convocatòria per a la 
concessió de subvencions per a la realització d’accions 
formatives dirigides prioritàriament a persones 
desocupades i la formació amb compromís de 
contractació amb càrrec a l’exercici pressupostari 2021 

1.206 49.765.374 3.461.867 

CD 548373 Decret 217/2020, de 29 de desembre, del Consell, per 
a la concessió directa de les subvencions per a foment 
de l’ocupació de persones amb diversitat funcional o 
discapacitat en CEO i enclavaments laborals - 
Programa ajudes inserció laboral - ECMSAL 

237 40.753.793 25.974.798 

CC 557938 Conveni col·laboració entre LABORA i FVMP per a la 
coordinació d’accions de desenvolupament local a la 
Comunitat Valenciana 

1 800.000 651.754 

(1) Forma de concessió: CD, concessió directa article 168 de la Llei 1/2015; CC, concurrència competitiva article 164 
de la Llei 1/2015. 

(2) Informació obtinguda de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS). 

El quadre següent recull la despesa compromesa, les obligacions reconegudes netes i els 
pagaments realitzats a 31 de desembre de 2021, en euros, de les línies/sublínies de 
subvenció seleccionades: 
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Quadre 6. Mostra seleccionada del capítol 4 del pressupost de despeses  

Procedim. 
concessió(1) Programa Línea/ Sublínia Denominació 

Import 
compromés(2) ORN(2) Pagaments(2) 

CC 32252 S2946 
Programa mixt ocupació-formació-
Tallers d’ocupació 54.064.282 20.334.445 12.345.482 

CD 32251 S1020 Ajudes hostaleria i altres COVID 50.600.100 50.600.100 50.600.100 

CC 32252 S0218 (18 a 37) 
Formació professional per a 
l’ocupació - accions formatives 46.383.705 12.154.837 3.461.867 

CD 32251 S8000 (1 i part 7) 

Ocupació persones amb diversitat 
funcional - Ajudes costos salarials 
ECMSAL 37.081.582 25.986.599 

25.974.798 
 

CC 32259 S0543 Conveni col·laboració amb FVMP 651.754 651.754 651.754 

(1) Forma de concessió: CD, concessió directa article 168 de la Llei 1/2015; CC, concurrència competitiva article 164 
de la Llei 1/2015. 

(2) Import segons comptabilitat. 

Com pot apreciar-se en els dos quadres anteriors, l’import concedit, quadre 5, difereix de 
la despesa compromesa, quadre 6, en algunes línies de subvenció pel fet que aquest segon 
quadre reflecteix tant l’import concedit com aquell que ha sigut anul·lat per una justificació 
menor de la subvenció concedida, renúncies o revocacions, principalment. 

L’entitat només comunica a la BDNS l’import de les subvencions concedides, però no les 
minoracions produïdes posteriorment a la concessió. 

Cal observar que, en general, no consta en les subvencions seleccionades una certificació 
del total de les sol·licituds presentades a través de la seu electrònica de la Generalitat o bé 
a través del web de LABORA verificant-se que coincidisca amb el total de les sol·licituds 
acceptades, inadmeses o excloses. 

4.1. Subvencions de concurrència competitiva  

Programa 32252, línia S0218, convocatòria per a la concessió de subvencions per a la 
realització d’accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades i la 
formació amb compromís de contractació amb càrrec a l’exercici pressupostari 2021 

Les bases reguladores es van establir per mitjà de l’Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, 
que desplega el Reial Decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, 
de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació 
en l’àmbit laboral, en relació amb l’oferta formativa de les administracions competents i el 
seu finançament, i atribueix, en la disposició final primera, a l’Estat la competència exclusiva 
per a regular les bases i coordinació de la planificació general de l’activitat econòmica, 
sense perjudici de la seua execució pels òrgans de les comunitats autònomes. Aquestes 
bases van ser publicades l’1 d’abril de 2019 en el Boletín Oficial del Estado. 

Per mitjà de la Resolució de 30 de desembre de 2020, de la Direcció General de LABORA 
Servei Valencià d’Ocupació i Formació, publicada en el DOGV el 14 de gener de 2021, es va 
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aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions 
formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades i la formació amb compromís 
de contractació, amb càrrec a l’exercici pressupostari 2021, en aplicació de l’Ordre 
TMS/368/2019.  

Aquesta convocatòria regula cinc modalitats d’accions formatives: Formació per a la 
inserció, Formació modular transversal, Col·lectius, Formació per a completar certificats de 
professionalitat i Formació a mesura. 

Amb data 18 de gener de 2021 es publica en el DOGV la primera correcció d’errors de la 
convocatòria, i es concedeix un nou termini de presentació de sol·licituds de quinze dies 
hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació, excepte per a la modalitat Formació a 
mesura de les empreses. 

Amb data 28 de gener de 2021 es publica en el DOGV la segona correcció d’errors, i es 
concedeix un nou termini de presentació de sol·licituds de quinze dies hàbils, excepte per 
a la modalitat Formació a mesura de les empreses, i el 17 de febrer de 2021 es publica en el 
DOGV una tercera correcció d’errors, sense que modifique el termini de presentació de les 
sol·licituds. Per mitjà de la Resolució de 18 de març de 2021, de la Direcció General de 
LABORA, es fa una altra modificació de la convocatòria. 

L’import global màxim de la subvenció va ser inicialment de 45.810.000 euros, i s’establia 
una quantia addicional de 8.300.000 euros. Posteriorment, per mitjà de les resolucions de 
26 d’abril de 2021, de 30 d’agost de 2021 i de 26 de novembre de 2021, de la Direcció 
General de LABORA, es van modificar aquests imports, fins a arribar a un total de 52.832.625 
euros.  

Cal assenyalar que en la convocatòria s’estableix l’import per a cada modalitat fent una 
distribució territorial diferenciada (València, Alacant i Castelló) en les modalitats de 
formació i formació modular transversal. En la modalitat Col·lectius i Formació per a 
completar certificats de professionalitat s’assenyala que la distribució provincial es farà en 
funció de l’atur registrat. 

La quantia de la subvenció es va determinar, d’acord amb el punt resolutiu setzé de la 
convocatòria, per mitjà del producte del nombre d’hores pel nombre de persones 
participants i per l’import del mòdul específic corresponent, per a cada una de les accions 
formatives convocades i de les pràctiques professionals no laborals que conformen el 
programa de formació. 

Els mòduls econòmics (cost/hora/alumne) aplicables a l’efecte de determinació de les 
subvencions destinades al finançament de cada una de les accions formatives d’aquesta 
convocatòria es van publicar en l’annex III per a la modalitat de formació modular 
transversal i en l’annex V per a la resta de modalitats de formació.  

A causa del període d’execució de l’activitat subvencionada, que segons el punt resolutiu 
tretzé de la convocatòria havia d’iniciar-se abans del 31 de desembre de 2021 i finalitzar, 
segons la duració de l’acció formativa, com a màxim el 15 de setembre de 2022, només 
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hem pogut verificar de la mostra de beneficiaris seleccionats la documentació justificativa 
de les bestretes i no la seua justificació per mòduls. 

De la revisió efectuada d’aquesta subvenció, a més del que s’assenyala en l’apartat 2 de 
l’Informe, s’han posat de manifest les incidències següents: 

• No consta en les bases reguladores ni en la convocatòria la definició conceptual de 
cada una de les modalitats formatives que es regulen en la convocatòria.  

• Una vegada registrada la sol·licitud, l’aplicació de gestió comprova automàticament els 
requisits del punt resolutiu tercer de la convocatòria per a ser beneficiària, i no es pot 
continuar en el cas que no es complisca. No obstant això, no consta en l’expedient cap 
document justificatiu d’aquesta comprovació, ja que la comprovació es fa 
automàticament pel sistema. 

• En els documents comptables revisats consta la signatura de la Subdirecció General de 
Formació Professional per a l’Ocupació; això no obstant, no s’indica la data en què es 
realitza. 

• En l’expedient FPF99/2021/2/03 s’ha resolt reconéixer l’obligació i proposar el 
pagament de la bestreta del 35% de l’import concedit el 27 de setembre de 2021, quan 
l’inici de l’activitat segons justificació documental de l’expedient va ser el 4 d’octubre 
de 2021, de manera que s’incompleix el punt resolutiu dotzé de la convocatòria, que 
exigeix que s’acredite l’inici de l’activitat formativa per a la concessió d’aquesta 
bestreta. No obstant això, el pagament es va realitzar el 29 d’octubre de 2021. 

• En la modalitat de Formació a mesura s’ha establit que el termini de presentació de la 
justificació de la subvenció, d’acord amb el punt resolutiu denové de la convocatòria, 
siga de tres mesos des de la data de finalització de l’acció formativa, superant en un 
mes el termini màxim establit en l’article 14.3 de les bases reguladores.  

• En els expedients revisats de la mostra de la modalitat de Formació a mesura, l’òrgan 
instructor manifesta que el beneficiari proposat compleix tots els requisits necessaris 
per a accedir a les ajudes, encara que no indica a quins es refereix.  

• En l’expedient FPF99/2021/2/03 s’ha presentat declaració responsable de no superar 
l’import màxim d’ajudes de minimis, sense que conste que s’haja comprovat aquesta 
circumstància. 

Programa 32252, línia S2946, convocatòria per a la concessió de subvencions del 
programa mixt ocupació-formació Tallers d’Ocupació amb càrrec a l’exercici 
pressupostari 2021 

Les bases reguladores de la concessió de subvencions del programa mixt d’ocupació-
formació Tallers d’Ocupació es van establir per mitjà de l’Ordre 6/2020, de 7 de desembre, 
de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i es van 
publicar en el DOGV el 9 de desembre de 2020. 
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Cal observar que el Dictamen 587/2020, expedient 597/2020, del Consell Jurídic Consultiu 
de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Ple del Consell de 25 de novembre de 2020, 
assenyalava una sèrie d’observacions essencials al projecte d’ordre de la Conselleria 
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’aproven les bases 
reguladores de la concessió de subvencions del programa mixt d’ocupació-formació Tallers 
d’Ocupació. Aquest dictamen, a més, contenia un vot particular respecte a les observacions 
que es realitzen en l’article 2, que fa referència a l’exigència de disposar d’un pla d’igualtat 
a les entitats beneficiàries i a l’article 8 relatiu a l’exigència d’una composició equilibrada en 
la comissió de valoració. 

En resposta a les observacions realitzades en aquest dictamen, s’emet un informe de la 
Direcció General d’Ocupació i Formació amb data 3 de desembre de 2020 en què es 
detallen les modificacions incorporades al projecte d’ordre i s’adopten les observacions 
realitzades, a excepció de “quant a l’observació essencial proposada per a l’article 2, relativa 
a la inclusió com a requisit exigible a les entitats que opten a les ajudes d’acreditar que 
disposen d’un pla d’igualtat quan, d’acord amb la legislació aplicable, resulten obligades a 
això, s’informa que establir, a través d’una ordre, el requisit de disposar de pla d’igualtat 
(quan s’estiga obligat a això) per a ser beneficiari d’una subvenció no es configura només 
com un incentiu al compliment sinó que també suposa una autèntica sanció a les entitats 
que incomplisquen l’obligació. Aquesta limitació només es pot imposar per mitjà d’una 
norma amb rang de llei d’acord amb el principi de tipicitat previst en l’article 25 de la CE i 
l’article 27 de la Llei 40/2015. No existeix norma amb rang de llei que establisca que 
l’incompliment de l’obligació de disposar d’un pla d’igualtat determine la impossibilitat 
d’accedir a subvencions, per la qual cosa la modificació proposada no s’ha incorporat al 
projecte d’ordre. En conseqüència, tampoc s’ha modificat el criteri 9 de l’article 9, que fa 
referència al pla d’igualtat com a mèrit”. 

La convocatòria del programa mixt d’ocupació i formació amb càrrec a l’exercici 
pressupostari 2021 va ser aprovada per mitjà de la Resolució de 30 de desembre de 2020, 
de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, i publicada en el 
DOGV el 27 de gener de 2021. 

Aquesta convocatòria va ser objecte de correcció publicada en el DOGV el 8 de febrer de 
2021 i de modificació per mitjà de la Resolució de 18 de març de 2021 i la Resolució de 26 
d’abril de 2021, de la Direcció General de LABORA.  

L’import global màxim de la subvenció va ser inicialment de 31.135.000 euros, i s’establia 
una quantia addicional de fins a 5.000.000 d’euros. Posteriorment, per mitjà de les 
resolucions de 26 d’abril de 2021 i de 2 de juliol de 2021, de la Direcció General de LABORA, 
es va modificar l’import d’aquesta subvenció fins a arribar a un total de 54.546.998 euros. 
La distribució d’aquesta quantitat es va realitzar territorialment (València, 26.549.424 euros; 
Alacant, 15.688.296 euros, i Castelló, 12.309.278 euros). 

El programa Tallers d’Ocupació es configura com un programa mixt d’ocupació i formació 
que té per objecte millorar l’ocupabilitat de les persones demandants d’ocupació a les quals 
va dirigit, per mitjà de la realització d’obres o serveis d’utilitat pública o interés social que 
possibiliten a l’alumnat treballador la realització d’un treball efectiu per mitjà del contracte 
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per a la formació i l’aprenentatge, que juntament amb la formació professional per a 
l’ocupació rebuda, un mínim del 25% de la duració del projecte, procure la seua qualificació 
professional i afavorisca la seua inserció laboral. 

Els projectes presentats que van superar la fase d’instrucció van ser valorats per una 
comissió de valoració aplicant els criteris establits en l’article 9 de les bases reguladores i 
es va elaborar una llista provisional on es va reflectir la puntuació obtinguda de cada criteri 
i la puntuació final per a cada una de les sol·licituds. Aquesta llista es va publicar en el web 
de LABORA a fi que pogueren fer-hi les al·legacions corresponents en el termini de 10 dies. 
Una vegada ateses aquestes al·legacions, l’òrgan col·legiat va emetre una acta en la qual es 
van concretar, en els seus annexos, unes llistes amb els resultats definitius de la valoració 
per ordre de major a menor, distingint segons la província, i sense que pertoquen 
al·legacions a aquest. Les llistes de valoració annexes a aquestes actes es van publicar en el 
web de LABORA, incloent-hi les puntuacions obtingudes. Posteriorment, es van realitzar les 
propostes de resolució per l’òrgan instructor i la resolució de concessió per cada un dels 
beneficiaris. Cal tindre en compte el que s’ha indicat sobre això en l’apartat 2 d’aquest 
informe. 

Els projectes tenen una duració de dotze mesos, d’acord amb el que s’estableix en l’article 5 
de les bases reguladores, equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball 
o la pràctica professional a l’efecte del càlcul de la subvenció. 

A causa de la duració dels projectes i del fet que la presentació de la documentació 
justificativa ha de fer-se en els dos mesos següents a la finalització dels tallers, en la data 
de finalització de la revisió d’aquesta línia només hem pogut comprovar la documentació 
justificativa de les bestretes concedides als beneficiaris seleccionats en la mostra d’aquesta 
convocatòria, i la seua justificació està pendent. 

De la revisió efectuada d’aquesta subvenció, a més del que s’ha assenyalat en l’apartat 2 de 
l’Informe, s’han posat de manifest les incidències següents: 

• L’òrgan instructor, d’acord amb el que s’estableix en l’article 8.4 de las bases 
reguladores, ha format part de la comissió de valoració quan no hauria de ser així, ja 
que la Llei General de Subvencions els assigna funcions diferents. 

• L’òrgan instructor, per mitjà d’escrit, manifesta de manera general, abans de la seua 
valoració per l’òrgan col·legiat, que s’ha acreditat la viabilitat tècnica i econòmica dels 
projectes presentats i que compleixen tots els requisits necessaris per a accedir a 
l’ajuda. No obstant això, en quatre dels cinc expedients seleccionats en la mostra consta 
un informe tècnic on es detallen cada un dels requisits revisats, encara que l’òrgan 
instructor no hi fa referència. 

• Una vegada registrada la sol·licitud, l’aplicació de gestió comprova automàticament 
l’acreditació per a poder impartir cada una de les especialitats formatives, requisit 
establit en l’article 2.3 de les bases reguladores. No obstant això, no consta en 
l’expedient cap document justificatiu d’aquesta comprovació, ja que es fa 
automàticament pel sistema. 
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• No consta que s’haja donat compte al Consell Valencià de Formació Professional de la 
relació d’entitats sol·licitants a les quals es concedeix la subvenció, d’acord amb el que 
s’estableix en l’article 10 de les bases reguladores. 

4.2. Subvencions de concessió directa 

Programa 32259, línia S0543, conveni de col·laboració entre LABORA Servei Valencià 
d’Ocupació i Formació i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a la 
coordinació d’accions de desenvolupament local a la Comunitat Valenciana  

Amb data 8 de març de 2021 se signa un conveni de col·laboració entre LABORA Servei 
Valencià d’Ocupació i Formació i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a la 
coordinació d’accions de desenvolupament local a la Comunitat Valenciana. 

El conveni tenia efectes des del moment de la signatura fins al 31 de desembre de 2021; 
això no obstant, d’acord amb la clàusula onzena, es podien imputar despeses 
subvencionables des de l’1 de gener de 2021. 

L’objecte del conveni és estimular i impulsar el mercat laboral valencià a través de la figura 
dels agents d’ocupació i desenvolupament local (AEDL).  

Per a això, l’FVMP havia de contratar 13 tècnics/tècniques del grup 1, que es repartirien 
entre les 13 àrees definides per l’oficina contra la despoblació de l’FVMP, i que actuarien 
especialment en municipis de menys de mil cinc-cents habitants, dins d’una estratègia 
territorial integral que facilitaria coordinar tots els AEDL de la Comunitat Valenciana. En el 
conveni es va establir que per a la selecció i contractació d’aquests tècnics s’atendrien 
criteris d’igualtat, mèrit i capacitat, i es valorarien especialment els coneixements tècnics i 
l’experiència. 

Així mateix, l’FVMP havia de contractar 5 tècnics/tècniques subcoordinadors del grup 1, per 
a coordinar a escala provincial la resta d’AEDL, i fer d’enllaç entre les tres províncies, sense 
que s’haja indicat en el conveni com se’n faria la selecció.  

De la revisió efectuada d’aquesta subvenció, s’han posat de manifest les incidències 
següents: 

• El calendari del pla d’actuacions presentat per l’FVMP i previst en la clàusula primera 
del conveni no va ser signat per cap òrgan de l’FVMP.  

• La memòria d’actuació facilitada justificativa del compliment de les condicions 
imposades en la concessió, prevista en la clàusula huitena del conveni, no ha sigut 
signada per cap responsable de l’FVMP. 

• No s’han determinat en la memòria econòmica les despeses que corresponen a la 
realització de jornades i tallers d’ocupació i les que corresponen a despeses de 
comunicació, que segons estableix la clàusula setena del conveni tenen un límit cada 
una de 14.000 euros, encara que les despeses justificades per aquests conceptes no 
han superat els 28.000 euros. 
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• D’acord amb l’apartat 4 de la clàusula 8 del conveni, en relació amb l’article 73 de 
l’RLGS, havia de constar en tots els justificants originals la identificació de l’actuació a 
la qual s’imputa i la quantia total o parcial imputada, i incorporar-se per mitjà 
d’estampillat sobre el document original; no obstant això, no consta en els justificants 
presentats aquest estampillat. 

• No queden clarament definides en l’objecte del conveni les actuacions que han de dur 
a terme els AEDL en cada una de les zones assignades. El conveni estableix com a 
objectiu estimular i impulsar el mercat laboral valencià, a través de la figura dels agents 
d’ocupació i desenvolupament local, però sense desenvolupar en aquest quines 
actuacions concretes es duran a terme. 

• No s’ha determinat en el conveni si han de fer-se comprovacions in situ de la realització 
de les activitats subvencionades en virtut del que es disposa en el pla de control aprovat 
per mitjà de la resolució del director general de LABORA amb data 10 d’octubre de 
2019 i en l’article 169.3 de la Llei 1/2015. 

Programa 32251, línia S1020, concessió directa d’ajudes a empreses i persones 
treballadores autònomes dels sectors de l’hostaleria, tant allotjament com restauració, 
agències de viatge, activitats artístiques, recreatives i d’oci, per la COVID-19 

Per mitjà del Decret 17/2021, de 29 de gener, del Consell, s’aproven les bases reguladores 
i concessió directa d’ajudes per la COVID-19 a empreses i persones treballadores 
autònomes dels sectors de l’hostaleria, tant allotjament com restauració, agències de 
viatge, activitats artístiques, recreatives i d’oci. La dotació d’aquesta subvenció ascendia a 
un import global màxim de 80.000.000 d’euros. Aquesta dotació va ser objecte de 
territorialització provincial amb caràcter estimatiu, distribuïda de la manera següent: 
Alacant, 32.700.000 euros; Castelló, 9.000.000 d’euros, i València, 38.300.000 euros. 

Aquest decret es dicta en aplicació del Decret Llei 2/2021, de 29 de gener, del Consell, de 
mesures extraordinàries dirigides a treballadors i treballadores, empreses i treballadors i 
treballadores autònomes, per a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la pandèmia per 
la COVID-19, que preveu que les ajudes s’articulen en forma de subvencions de concessió 
directa. 

Per això, aquestes subvencions es van concedir a l’empara de les disposicions de l’article 
168.1.c de la Llei 1/2015, que preveu el caràcter excepcional de la concessió directa en els 
casos en què s’acrediten raons d’interés públic, social, econòmic o humanitari, o altres 
degudament justificades que en dificulten la convocatòria pública. El caràcter singular 
d’aquestes subvencions deriva de la naturalesa excepcional, única i imprevisible dels 
esdeveniments que les motiven, tal com s’indica en l’article 2 del decret. 

El percentatge d’execució d’aquesta línia va ser tan sols del 63,3%, a pesar de la greu 
situació per què passaven en aquells moments els sectors als quals anava dirigida l’ajuda, i 
per això, tal com es va posar de manifest en l’informe jurídic de l’Advocacia General de la 
Generalitat al projecte de decret del Consell, hauria sigut convenient no establir una data 
final en el termini de presentació de les sol·licituds, deixar-lo obert i supeditar la concessió 
de l’ajuda al fet que hi haguera crèdit; o haver establit un termini de presentació de les 
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sol·licituds més ampli, per a una major eficiència en l’assignació dels recursos destinats a 
fer front a la pandèmia. Segons l’article 6 del decret, el termini de presentació de les 
sol·licituds comprenia des de les 09.00 hores del 4 de febrer de 2021 fins a les 23.59 hores 
del 17 de febrer de 2021. 

L’òrgan concedent ha iniciat un procediment de reintegrament de quatre expedients per 
import total de 67.500 euros i s’han detectat tres sol·licituds a les quals corresponia la 
subvenció i el pagament de la qual es realitzarà en 2022, segons l’entitat, per import total 
de 1.800 euros. Abans de fer el pagament d’aquestes subvencions ha de verificar-se el que 
s’indica en l’apartat 2 de l’informe, respecte al compliment de tots els requisits. 

De la revisió efectuada d’aquesta subvenció, a més del que s’ha assenyalat en l’apartat 2 de 
l’Informe, s’han posat de manifest les incidències següents: 

• En la sol·licitud de la subvenció d’un dels beneficiaris de la mostra seleccionada 
(expedient EMPCOV/2021/34586/46) només se sol·licitava la subvenció per a un codi 
de compte de cotització; no obstant això, en la resolució de concessió es van preveure 
tres codis de compte de cotització. Posteriorment, aquest expedient ha sigut objecte 
d’inici d’un procediment de reintegrament per superar l’import d’ajudes de minimis. 

Segons l’entitat, no es va tindre en compte per a concedir la subvenció les dades 
declarades en les sol·licituds, sinó directament les dades obtingudes per la Tresoreria 
General de la Seguretat Social a causa de múltiples errors detectats en contrastar la 
sol·licitud i les seues dades. Cal tindre en compte la incidència posada de manifest en 
l’apartat de conclusions d’aquest informe. 

• El tipus de procediment que consta en la BDNS és el de concurrència competitiva-
canònica, sense que es corresponga amb el tipus de procediment establit en l’article 2 
del Decret 17/2021, concessió directa de conformitat amb l’article 168.1.c de la Llei 
1/2015.  

En període d’al·legacions l’entitat ha comunicat a la BDNS aquest error, que ha sigut 
esmenat. 

• En la verificació dels expedients seleccionats, la proposta de concessió realitzada per 
l’òrgan instructor certifica “que ha sigut comprovada i aprovada la documentació 
justificativa presentada”, sense que es detallen les comprovacions realitzades. Adjunts 
a aquesta proposta es detallen els expedients proposats per a la concessió, però no es 
detalla el CNAE-09 en què està classificat o la verificació de la província. 

• No consta en l’expedient una memòria de l’òrgan gestor de la subvenció competent 
per raó de la matèria en la qual es justifique el seu caràcter excepcional i s’acrediten les 
raons d’interés públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades 
que dificulten la seua convocatòria pública, segons s’estableix en l’article 168.1.c de la 
Llei 1/2015. No obstant això, en el preàmbul del decret sí que consten aquestes raons. 

• La consulta per a verificar la comprovació que no s’han superat els límits establits per 
a ajudes de minimis dels beneficiaris s’ha realitzat posteriorment a la concessió, a través 
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de la Plataforma Autonòmica d’Interoperabilitat de la Generalitat, i ens han justificat 
aquesta circumstància a través de captures de pantalla del programa SUGUS. L’òrgan 
gestor ens indica que estan en procés de poder obtindre un justificant de la consulta 
realitzada, que s’incorporarà a l’expedient, on s’indicarà la data i el seu resultat. 

• No consta en l’expedient que s’haja verificat el compliment de les obligacions de 
transparència establides en l’article 12.c del Decret 17/2021, de conformitat amb el que 
es disposa en l’article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de 
Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. 

Programa 32251, línia S8000, concessió directa de subvencions per a l’ocupació de 
persones amb diversitat funcional o discapacitat 

Per mitjà del Decret 217/2020, de 29 de desembre, del Consell, es van aprovar les bases 
reguladores per a la concessió directa de les subvencions públiques (convocatòria per a 
2021) destinades al foment de l’ocupació de persones amb diversitat funcional o 
discapacitat en centres especials d’ocupació (CEO) i enclavaments laborals.  

La dotació inicial d’aquesta subvenció ascendia a un import global màxim estimat de 
29.510.000 euros. Posteriorment, per mitjà de les resolucions de 5 de novembre de 2021 i 
de 16 de novembre de 2021, de la Direcció General de LABORA, es va incrementar aquest 
import fins a arribar a un total de 41.669.954 euros, d’acord amb la disposició final primera 
que permetia que, en el cas que la dotació publicada en el decret no resultara suficient per 
a atendre la totalitat dels imports sol·licitats, i hi haguera crèdit disponible, es poguera 
incrementar sense necessitat d’establir un nou termini de presentació de sol·licituds. 

Aquest decret regula tres programes: ajudes a projectes d’inserció laboral en centres 
especials d’ocupació (CEO), ajudes a projectes d’inserció laboral en empresa ordinària a 
través de CEO i ajudes a l’empresa ordinària per la contractació indefinida de personal amb 
diversitat funcional o discapacitat procedents d’enclavaments laborals i a l’adaptació de 
llocs i eliminació de barreres arquitectòniques. El programa més important és el d’ajudes a 
projectes d’inserció laboral en CEO per al finançament parcial dels costos salarials del 
personal amb diversitat funcional o discapacitat de l’exercici 2021 (ECMSAL), la dotació 
màxima del qual va ascendir a 41.043.466 euros. 

Aquestes subvencions es concedeixen a l’empara del que es disposa en l’article 168.1.c de 
la Llei 1/2015, que preveu el caràcter excepcional de la concessió directa en aquells casos 
en què s’acrediten raons d’interés públic, social, econòmic o humanitari, o altres 
degudament justificades que en dificulten la convocatòria pública. La singularitat 
d’aquestes subvencions deriva de les difícils circumstàncies d’inserció laboral del col·lectiu 
de persones amb diversitat funcional o discapacitat, que permeten apreciar la concurrència 
de raons d’interés públic, econòmic i social que dificulten la convocatòria pública segons 
consta en la memòria justificativa i en el decret. 

El termini de presentació de les sol·licituds de subvenció per al cost salarial de 2021 
corresponent als llocs de treball ocupats per personal amb diversitat funcional o 
discapacitat i el de subvenció per a finançar els costos de l’auditoria van ser diferents. El 
primer termini, de l’1 al 15 d’abril de 2021, i el segon, de l’1 al 15 d’octubre. Així mateix, els 
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terminis per a la presentació del compte justificatiu van ser de l’1 al 20 de juliol de 2021 per 
a les despeses del primer semestre i de l’1 al 20 de gener de 2022 per al segon semestre. 

De la revisió efectuada d’aquesta subvenció, s’han posat de manifest les incidències 
següents: 

• La comprovació del compliment dels requisits d’ajudes de minimis, en el cas d’ajudes 
per a finançar els costos indirectes corresponents a l’informe auditor, es van acreditar 
per mitjà de declaració responsable. No obstant això, a partir del segon semestre de 
2021, a més, es va comprovar aquest requisit a través de la plataforma autonòmica 
d’interoperabilitat, i es va afegir aquest informe, amb caràcter general, a la 
documentació que es troba en els expedients. Dels cinc expedients revisats, en els 
expedients ECMSAL/2021/64 i ECMSAL/2021/88 només consta la declaració de 
responsabilitat i en els altres tres expedients s’ha verificat que consta justificant de la 
consulta. 

• En l’article 21 del Decret 217/2020 es regula la concessió de bestretes i es manifesta 
que “una vegada concedida l’ajuda basant-se en la documentació establida en l’article 
18, s’anticiparà el pagament de fins al 30% de la subvenció o un altre percentatge 
superior que puga establir-se per acord del Consell o en la Llei de Pressupostos per a 
2021”. La Llei 4/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a 
l’exercici 2021, va establir en matèria de foment de l’ocupació i inserció laboral fins a 
un 80% de la subvenció corresponent a cada anualitat. L’entitat ha concedit una 
bestreta del 50% de la subvenció concedida, sense que s’haja motivat la concreció 
d’aquest percentatge en l’expedient. 

• En GVA Oberta (portal de transparència de la Generalitat Valenciana) consta duplicat 
un dels beneficiaris d’aquesta subvenció, i s’ha comprovat que no està duplicat 
comptablement. Segons el gestor, deu tractar-se d’un error. 

• De la mostra de cinc expedients seleccionats, s’ha observat en la resolució de liquidació 
que en tres (expedients ECMSAL/2021/145, ECMSAL/2021/88 i ECMSAL/2021/37) es 
descompta de l’import justificat l’ajuda de diversos treballadors, amb indicació dels 
motius, però sense que conste l’import descomptat, encara que pot deduir-se per 
diferència. No obstant això, recomanem que en aquesta resolució conste expressament 
l’import corresponent a cada un. 

• La resolució de la concessió de les subvencions, així com la del reconeixement de 
l’obligació i proposta de pagament, manifesten que s’ha comprovat la documentació 
aportada, de manera general. No obstant això, en els cinc expedients de la mostra 
seleccionada consta una llista de verificació que subscriuen els tècnics d’aquesta línia 
de subvenció en la qual es comprova la documentació requerida en el decret. 

• L’article 12.2 del Decret 217/2020 estableix que, per a les ajudes a projectes d’inserció 
laboral en CEO, el pla de control consistirà en visites; no obstant això, no s’ha concretat 
quins aspectes han de comprovar-se en la realització d’aquestes visites. 
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• Les visites realitzades per l’entitat a les entitats beneficiàries es justifiquen per mitjà de 
fitxes de seguiment; no obstant això, les fitxes verificades feien referència a decrets 
d’exercicis anteriors o a altres programes, perquè, segons l’entitat, no han sigut 
actualitzades, encara que algunes de les fitxes indicaven el número d’expedient. 

• Juntament amb el compte justificatiu es presenta una declaració final de finançament 
acreditatiu d’altres possibles subvencions que haja pogut percebre per a finançar les 
accions subvencionades i de l’import dels fons propis. Encara que en els cinc expedients 
revisats no consta que s’hagen comprovat les dades incloses en aquesta, en les visites 
in situ que es fan a alguns dels centres especials d’ocupació s’amplia aquesta 
informació sol·licitant-los documentació del pla general comptable acreditativa d’altres 
ingressos, on es verifica si hi ha altres possibles subvencions. 
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS  

Prèviament al tràmit d’al·legacions i segons el que preveu la secció 1220 del Manual de 
fiscalització de la Sindicatura, l’esborrany previ de l’Informe de fiscalització es va discutir 
amb els gestors de l’entitat perquè en tingueren coneixement i per tal que, si era cas, hi 
efectuaren les observacions que estimaren pertinents. 

Posteriorment, en compliment de l’article 16 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i de l’article 55.1.c del Reglament de Règim 
Interior de la Sindicatura de Comptes, així com de l’acord del Consell d’aquesta institució 
pel qual va tindre coneixement de l’esborrany de l’informe de fiscalització corresponent a 
l’exercici 2021, aquest es va trametre al comptedant per tal que, en el termini concedit, hi 
formulara al·legacions. 

Dins del termini concedit, l’entitat ha formulat les al·legacions que ha considerat pertinents. 

Pel que fa al contingut de les al·legacions i al seu tractament, cal assenyalar el següent:  

1. Totes les al·legacions s’han analitzat detingudament.  

2. Les al·legacions admeses s’han incorporat al contingut de l’Informe.  

En els annexos II i III d’aquest informe s’incorporen el text de les al·legacions formulades i 
l’informe motivat que se n’ha emés i que ha servit perquè la Sindicatura les estimara o 
desestimara. 
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APROVACIÓ DE L’INFORME  

En compliment de l’article 19.j de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, 
de Sindicatura de Comptes, de l’article 55.1.h del seu Reglament de Règim Interior i del 
Programa Anual d’Actuació de 2022 d’aquesta institució, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes, en la reunió del dia 5 de desembre de 2022, va aprovar aquest informe de 
fiscalització. 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX I 

Comptes anuals del comptedant 
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neẐgẐ�̂_bcbcfZxyxxZga]Zb{̂e|a]Za}̂b|asa]Ẑ]|�eZbfebcgcasa]v
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URYagR_QPVQP T̀R_SZRPZPVZPI ZRTgPRSUYVUY

>h>> >h>> >h>> i,�A�,>�Ahj� k�,l��,���h���>h>> �,��>,A�jhl�

��,>�,>>>,�����,�
GCECBLKDcEMCKBdMDFHXJHBNLeHBCXDEGBCXHXeLfWXFCMC

MHFLKDHECXIXCJCRIĈJFCRIgPRYY_[ZP
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Ù\adROP̀[aVXeXaS[PUbPSXPS[Pf̂eX[aROP̀[aVXeX\UbP\[e[adROPa[XOT[QaRaS[PRP_USPRQ[OT[SP]̂[P_US
R̀UaTRaUOgP

h[PVUOSX\[aRPRQ[OT[PWOROVXR\UaPRPVR\RP̂OUP\[P_USPT[aV[aUSP\[P_USP]̂[P̀aUV[\[PVR\RP̂OUP\[P_US
a[V̂aSUSPRZ[VTR\USgPiSP\[VXabP[_PRQ[OT[PWOROVXR\UaPjX[O[P\R\UP̀UaP_RPVUkeXORVXYOP\[_PT[aV[aUPl
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�UO\UPîaÙ[UP\[P�\R̀TRVXYOPRP_RP�_UeR_XcRVXYOP¢�i��� NOXYOPîaÙ[R ¥b¥¥
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RSTUVWSXSTYZVUW[\XY]ZT\TXUẐYZ_\XY]ZT̀UWT\aUTbSTUWYcSZTbSTdUeTbSWSXfUeT̀SZbYSẐSeTbSTXUgWUh
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AL·LEGACIONS PER SUBPROGRAMES PRESSUPOSTARIS QUE ES FORMULEN A 

l'ESBORRANY DE L’INFORME D'AUDITORIA DE COMPLIMENT EN MATÈRIA DE 

SUBVENCIONS DE LABORA. EXERCICI 2021 

 

La Subdirecció General d'Estratègia i Modernització, en la part que li correspon, fa les al·legacions 

següents: 

Primera al·legació 

Apartat 2 b) de l'esborrany de l'informe, pàgina 4, paràgrafs 3 i 4 

Contingut de l'al·legació: 

Es té en compte l'al·legació i ja s'ha sol·licitat i obtingut accés a l'aplicació informàtica que esmenta 

la Resolució de 20 de desembre de 2021, del Síndic Major, per a poder remetre la informació 

requerida quan l'aplicació ho permeta. Així mateix, es vol fer constar que tota la informació sobre els 

convenis formalitzats per LABORA consta en el registre de convenis de la Generalitat.  

Segona al·legació 

Apartat 6 a) de l'esborrany de l'informe, pàgina 11, paràgraf 2 

Contingut de l'al·legació: 

Es té en compte l'al·legació, i es farà a partir d'ara així, encara que volem deixar constància que els 

articles 13 i 14.1 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, general de subvencions, estableixen que, una vegada aprovat el pla estratègic, 

es realitzaran anualment actualitzacions a aquest, i que aquestes actualitzacions hauran de publicar-

se en el Sistema Nacional de Subvencions i Ajudes Públiques, i aquest és el procediment que s'ha 

seguit respecte del Pla estratègic de subvencions de LABORA 2020-22. 

Tercera al·legació 

Apèndix 1, apartat 4.2 a) de l'esborrany de l'informe, pàgina 30, paràgraf 1 

Contingut de l'al·legació: 

És cert que el pla d'actuacions presentat per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) 

no va ser signat per cap dels seus òrgans, la qual cosa, no posa en dubte la seua autenticitat, sent, a 

més, aprovat per la subdirectora general d'Estratègia i Modernització de LABORA, després d'haver-

se revisat per la comissió de seguiment del conveni, on eren presents LABORA i l’FVMP. 
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Quarta al·legació 

Apèndix 1, apartat 4.2 a) de l'esborrany de l'informe, pàgina 30, paràgraf 2 

Contingut de l'al·legació: 

Es té en compte l'al·legació, i a partir d'ara la memòria d'actuacions es demanarà que se signe per un 

responsable. 

Cinquena al·legació 

Apèndix 1, apartat 4.2 a) de l'esborrany de l'informe, pàgina 30, paràgraf 3 

Contingut de l'al·legació: 

Es té en compte l'al·legació, i a partir d'ara es demanarà que en la memòria econòmica quede més 

ben identificada la tipologia de despeses. 

Sisena al·legació 

Apèndix 1, apartat 4.2 a) de l'esborrany de l'informe, pàgina 30, paràgraf 4 

Contingut de l'al·legació: 

Es tindrà en compte l'al·legació. 

Setena al·legació 

Apèndix 1, apartat 4.2 a) de l'esborrany de l'informe, pàgina 30, paràgraf 5 

Contingut de l'al·legació: 

Es tindrà en compte l'al·legació, encara que entenem que l'objecte del conveni sí que queda prou 

definit en aquest, i deixa la seua concreció més detallada en el pla d'actuacions que es va aprovar en 

la primera comissió de seguiment. 

Vuitena al·legació 

Apèndix 1, apartat 4.2 a) de l'esborrany de l'informe, pàgina 30, paràgraf 6 

Contingut de l'al·legació: 

No es van preveure en el conveni comprovacions in situ perquè es va estimar que el control 

administratiu era suficient, no obstant això, es valorarà en un futur complementar els controls 

administratius amb uns altres in situ . 
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La Subdirecció General Administrativa, en la part que li correspon,  fa les al·legacions següents: 

Única al·legació 

Apartat 5. CONCLUSIONS DEL CONTROL FORMAL DE LA RENDICIÓ DE COMPTES, pàgina 9, paràgraf 8. 

Contingut de l'al·legació 

Se li concedeix a la Comunitat un import de 64.287.644 euros per Conferència Sectorial d'Assumptes 

Laborals de data 21 de juny de 2021 i es considera no generar els crèdits en el pressupost 2021 atés 

l'avançat de l'exercici i per això es pressupostat l'any  2022 on sí que estan reconeguts els drets. 

I d'altra banda, amb data 28 de desembre de 2021 se subscriu conveni entre el SEPE i la Comunitat 

Valenciana per al desenvolupament de projectes pilot dirigits a joves, mitjançant actuacions dins dels 

projectes de col·lectius especialment vulnerables, per import de 2.000.000 euros. 

 

La Subdirecció General d'Ocupació, en la part que li correspon, fa les al·legacions següents:  

Primera al·legació 

Apartat 4.2 de l'esborrany de l'Informe, pàgina 33, paràgraf 4t 

 Contingut de l'al·legació 

El compliment dels requisits d'ajudes de minimis s'acrediten mitjançant declaració responsable del 

beneficiari. No obstant això, a partir del segon semestre de 2021, el servei va comprovar el correcte 

funcionament de la consulta de minimis a través de la plataforma d'interoperabilitat – PAI, i es va 

decidir afegir aquest informe, amb caràcter general, a la documentació que hi ha en tots els 

expedients. Es tracta d'una comprovació addicional a la justificació mitjançant declaracions 

responsables que exigeix el Decret d'ajudes. 

 

Segona al·legació 

Apartat 4.2 de l'esborrany de l'Informe, pàgina 33, paràgraf 5é 

 Contingut de l'al·legació 

La Llei de pque ressupostos per a 2021 preveia bestretes de fins al 80% en tots els programes de 

LABORA. En el cas de les ajudes del programa ECMSAL de la línia S8000, financen costos salarials la 

despesa dels quals s'ha reduït durant els exercicis 2020 i 2021 a causa dels ERTES ocasionats a 

conseqüència de la pandèmia del COVID-19. Per aquest motiu, i per a evitar possibles reintegraments 

que impliquen una pèrdua del crèdit anual (ja que no poden tornar a distribuir-se al no anar l'import 

dels reintegraments a la línia), es va aplicar un criteri de prudència anticipant únicament un 50% de 

l'ajuda total concedida per entitat. 

No obstant això, prenem bona nota de la recomanació i a partir d’aquesta, qualsevol bestreta per 

imports diferents als previstos en la corresponent Llei de pressupostos quedaran prou justificats en 

l'expedient. 
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Tercera al·legació 

Apartat 4.2 de l'esborrany de l'Informe, pàgina 33, paràgraf 6é 

 Contingut de l'al·legació 

Desconeixem l'origen de l'error que, entenem que hauran de comunicar a aquest portal per a la seua 

esmena. 

 

Quarta al·legació 

Apartat 4.2 de l'esborrany de l'Informe, pàgina 34, paràgraf 1r 

 Contingut de l'al·legació 

L'aplicatiu informàtic MASTÍ està programat perquè no compute la despesa de treballadors que 

consten en dades pròpies com denegades. Així, les despeses mensuals de la memòria econòmica 

Sidec, corresponents a treballadors no subvencionats per no reunir els requisits, no entren en la base 

de dades. Proposarem la modificació del programa al departament d'informàtica. 

 

Cinquena al·legació 

Apartat 4.2 de l'esborrany de l'Informe, pàgina 34, paràgraf 2n 

 Contingut de l'al·legació 

La documentació que han de presentar les entitats sol·licitants d'ajudes d'aquest programa, així com 

la documentació justificativa consta en el Decret regulador de les bases. La comprovació de la 

documentació concreta revisada en cada expedient consta en els check list subscrits pels tècnics. I 

sobre la base de la documentació que han comprovat els tècnics, degudament concretada en cada 

check list, se signen les resolucions de concessió i de proposta de pagament. És a dir, que en els 

expedients fiscalitzats consta perfectament la documentació verificada i comprovada pel personal 

tècnic del programa, que considera per tant que resulta reiteratiu i innecessari repetir en cada 

resolució tots i cadascun dels documents que marca el decret com a obligatoris tant per a la 

concessió com per al pagament. 

 

Sisena al·legació 

Apartat 4.2 de l'esborrany de l'Informe, pàgina 34, paràgraf 3r 

 Contingut de l'al·legació 
 

Les “visites in situ” establides en els articles 165.2.j) i 169.3 de la Llei 1/2015 a què fa referència el 
control de les ajudes de l'article 12 del Decret 217/2020, tal com estableix l'article 165.2.j), són el 
“Mètode de comprovació de la realització de l'activitat a través del corresponent pla de control” i el 
sistema de comprovació material de l'efectiva realització de l'activitat, existència de la condició o 
compliment de la finalitat” de l'ajuda, segons l'article 169.3, el pla del qual consta aprovat per la 
inclusió d’aquestes bases reguladores de l'ajuda, resultant ser prioritàriament un control sobre el 
terreny, ja que el control administratiu es realitza amb caràcter previ a qualsevol acte administratiu 
de LABORA, encara que aquestes visites in situ servisquen per a ampliar els controls administratius 
en requerir l'aportació de documentació original que en l'expedient ha sigut justificada mitjançant 
declaracions responsables. 
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Setena al·legació 

Apartat 4.2 de l'esborrany de l'Informe, pàgina 34, paràgraf 4t 

 Contingut de l'al·legació 
 

Efectivament, es tracta d'un error ja que no es va modificar la referència al decret anterior, però 
consten clarament especificats els expedients objecte de control i les dates d'aquests , per la qual 
cosa no produeix cap mena de dubte sobre quins expedients i de quin exercici es van fer els controls. 

 
Vuitena al·legació 

Apartat 4.2 de l'esborrany de l'Informe, pàgina 34, paràgraf 5é 

 Contingut de l'al·legació 
 

La justificació que no s’han rebut altres subvencions concurrents, es realitza mitjançant declaració 
responsable, però en les visites in situ, s'amplia aquesta informació sol·licitant als CEE documentació 
del pla general comptable acreditativa d'altres ingressos, on es veu si existeixen altres possibles 
subvencions. 

 
A més, la veracitat d'aquestes declaracions responsables també es comprova en els expedients que 
per mostre resulten seleccionats per a la presentació del compte justificatiu mitjançant aportació de 
justificants de despesa. 

 

Novena al·legació 

Apartat 2 (lletra n) de l'esborrany de l'Informe, pàgina 7, paràgrafs 6é i 7é 

 Contingut de l'al·legació 
 
Efectuada la revisió dels 2.185 1 els beneficiaris indicats inicialment per la Sindicatura, es confirma la 
correcció de l'import concedit amb l'excepció de 52 sol·licituds (s'adjunta Excel justificant la correcta 
concessió en cada cas). Pel que fa a això, cal destacar que les discrepàncies advertides per la 
Sindicatura poden reconduir-se a alguna de les situacions següents: 
Primera: la TGSS registra un únic CNAE per a cada treballador autònom, malgrat que poden 
desenvolupar més activitats. Davant aquesta limitació de les dades que podia facilitar la TGSS, va ser 
necessari estendre la consulta als epígrafs de l’IAE en què figuraven d'alta els treballadors autònoms. 
Encara que aquesta possibilitat no està expressament recollida en el Decret 17/2021, no contradiu 
ni la finalitat ni el tenor literal de l'article 3.1.b), ja que permet acreditar igualment (mitjançant 
l'equivalència entre CNAE i IAE) que els beneficiaris desenvolupaven alguna de les activitats 
econòmiques relacionades en l'annex. 
Segona: quan el sol·licitant no constava d'alta en un CNAE subvencionable però, no obstant això, 
constava que la seua plantilla si ho feia, es va considerar acreditat que el treballador autònom també 
exercia aquesta activitat i, per tant, li corresponia així mateix la subvenció per tal concepte (600 
euros). 
Tercera: per a acreditar l'exercici de l'activitat a la Comunitat Valenciana, es va usar la consulta de 
domicili fiscal. Quan la consulta va donar un resultat negatiu, es va entendre que es complia la 
condició en aquells casos en què el treballador autònom disposava d'un compte de cotització amb 
treballadors donats d'alta en alguna província de la Comunitat Valenciana. 
 

 
1 La referència a 2.289 beneficiaris ha de provindre de l'agregació dels 104 expedients indicats en el paràgraf 7é, la identificació 

del qual no ha sigut comunicada a LABORA. 
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Documentació justificativa de l’al.legació: 
 
FULLA DE EXCEL AMB ELS BENEFICIARIS DE LA SUBVENCIÓ, JUSTIFICANT LA CORRECTA CONCESIÓ EN 
CADA CAS PER PART DE LA SUBDIRECCIÓ GENERAL DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ. 
 
 

Desena al·legació 

Apartat 4.2 de l'esborrany de l'Informe, pàgina 31, paràgraf 2n 

 Contingut de l'al·legació 
 
Davant de l'observació que, atesa la baixa (en termes relatius) d’execució d'aquest programa, 
haguera sigut convenient deixar obert el termini de presentació de sol·licituds “en nom d'una major 
eficiència en l'assignació dels recursos destinats a fer front a la pandèmia”, cal oposar que, amb 
caràcter general, no és possible mantindre obert un termini de presentació de sol·licituds de manera 
indefinida. Cal pensar que els gestors no són coneixedors de l'estat de la dotació fins que es resolen 
les sol·licituds, és a dir, molt més tard del moment de la seua presentació. A més, mantindre obert 
el termini de presentació de sol·licituds en un escenari d'incertesa (les previsions a posteriori sempre 
encerten) pot tindre l'indesitjable efecte de frustrar les expectatives de molts sol·licitants en cas 
d'esgotament de crèdit, la qual cosa per descomptat no constitueix el millor exemple d'eficiència. 
D'altra banda, el Decret exigia complir les condicions requerides a la data de la seua publicació, és a 
dir, que una hipotètica ampliació del termini tampoc possibilitaria que més sol·licitants pogueren 
arribar a reunir els requisits en un moment posterior. Finalment cal assenyalar que LABORA va 
desafectar l'import no compromés de la dotació d'aquest programa de subvencions, a fi 
d'incrementar la dotació inicial dels programes ECOVID i EMPUJU 2021, que precisament tenien com 
a finalitat dotar les entitats locals de mitjans humans addicionals que els permeteren realitzar 
actuacions específiques en l'àmbit de les seues competències, proporcionant-los una major capacitat 
de resposta davant la conjuntura derivada per la incidència de la COVID 19 en el seu territori. En 
definitiva, qüestionar en aquest cas l'ús dels recursos destinats a fer front a la pandèmia manca de 
tota justificació. 
 

Onzena al·legació 

Apartat 4.2 de l'esborrany de l'Informe, pàgina 31, paràgraf 5é 

 Contingut de l'al·legació 
 
El sistema de comprovació inicialment oferit per la TGSS a LABORA consistia a verificar les dades 
declarades en les sol·licituds de subvenció. A conseqüència dels múltiples errors detectats que 
impedien o en tot cas alentien aquesta comprovació, es va reformular el protocol de consulta de 
manera que la TGSS facilitaria totes les dades relatives al CNAE i CCC que li constaren de cada 
sol·licitant. Per tant, per a concedir no es va tindre en compte la informació declarada pels 
sol·licitants (en molts casos, parcial, desactualitzada o fins i tot errònia) sinó la facilitada per la TGSS 
(és a dir, la completa, oficial i correcta). En aquest sentit, la concessió en aquest expedient d'una 
subvenció per 3 codis de comptes de cotització s'ajusta plenament a la previsió de l'article 3.1.a). del 
Decret 17/2021. 
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Dotzena al·legació 

Apartat 4.2 de l'esborrany de l'Informe, pàgina 31, paràgraf 7é 

 Contingut de l'al·legació 
 
El Servei de Coordinació Juridicoadministratiu de LABORA informa que ja ha corregit aquest error en 
la BDNS. 

 

Tretzena al·legació 

Apartat 4.2 de l'esborrany de l'Informe, pàgina 31, paràgraf 8é 

 Contingut de l'al·legació 
 
La certificació de l'òrgan instructor s'ajusta i compleix l'exigit per l'Acord de 24 d'agost de 2012, del 
Consell, pel qual es determinen els extrems addicionals a comprovar per la Intervenció en l'exercici 
de la fiscalització de la despesa. Per tant, l'observació de la Sindicatura no hauria de tindre la 
consideració d'incidència o irregularitat sinó com a màxim de recomanació d'una bona pràctica. Pel 
que fa a la inclusió del CNAE o de la província, es tracta d'una informació irrellevant en la mesura en 
què l'import de la subvenció no varia en funció de l'epígraf del CNAE i que la gestió dels expedients 
havia sigut territorializada, per la qual cosa tots els expedients d'una mateixa província es 
gestionaven pel corresponent servei territorial. 

 

Catorzena al·legació 

Apartat 4.2 de l'esborrany de l'Informe, pàgina 32, paràgraf 2n 

 Contingut de l'al·legació 
 
A més de l'al·lusió en el preàmbul i en l'article 2, no pot obviar-se que el Decret 17/2021 porta causa 
directa del Decret llei 2/2021, de 29 de gener, del Consell, de mesures extraordinàries dirigides a 
treballadors i treballadores, empreses i treballadors i treballadores autònomes, per a pal·liar els 
efectes de la crisi derivada de la pandèmia per la COVID-19, l'article de la qual 2.1 estableix 
expressament la concurrència de tals circumstàncies. Per tant, el Decret 17/2021 no requeria (a risc 
de ser redundant i cegament formalista) d'una justificació addicional a la ja declarada en una norma 
de rang legal. 
 

Quinzena al·legació 

Apartat 4.2 de l'esborrany de l'Informe, pàgina 32, paràgraf 3r 

 Contingut de l'al·legació 
 
Efectivament la consulta de les ajudes de minimis va tindre lloc amb posterioritat a la concessió, en 
el moment en què la DGTIC va implementar aquesta possibilitat en l'aplicatiu de gestió de 
subvencions. Igual que la resta de consultes realitzades de manera massiva i automatitzada per a la 
gestió d'aquest expedient, el resultat de la consulta de minimis consta en l'aplicatiu informàtic de 
gestió de subvencions i pot ser consultat per la Sindicatura per a la seua verificació. Com a resultat 
d'aquesta comprovació, la mateixa Sindicatura reflexa en el seu informe la tramitació d'un 
procediment de reintegrament. Per tant, no es justifica que la Sindicatura eleve a incidència el que 
respon a la mera comprovació de les declaracions responsables dels sol·licitants, de conformitat amb 
l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
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administracions públiques i l'article 6.1 del Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió de 18 de 
desembre de 2013 relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió 
Europea a les ajudes de minimis. 

 

La Subdirecció General de Formació Professional, en la part que li correspon, fa les observacions 

següents: 

 
Programa 32252 línia S0218 Convocatòria aprovada mitjançant Resolució de 30 de desembre de 
2020 de la Direcció General de LABORA per a la concessió de subvencions per a la realització 
d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades i la formació amb 
compromís de contractació amb càrrec a l'exercici pressupostari 2021 

PRIMERA AL·LEGACIÓ.- 

Apartat 2 de l'esborrany de l'Informe, pàgina 4, paràgraf c) 

Contingut de l'al·legació 

La forma de concessió de les ajudes en la modalitat de Formació a mida de les empreses s'ha concebut com 
de concurrència competitiva, sent l'únic criteri d'atorgament l'ordre de presentació de les sol·licituds. 

En aquest sentit, l'article 5 de l'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la qual es desenvolupa el Reial 
decret 694/2017, estableix en l'apartat 1: “El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en 
règim de concurrència competitiva, d'acord amb el que es disposa en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, o 
per qualsevol altre procediment de concessió de subvencions previst en la normativa de les administracions 
competents que permeta la concurrència entre entitats beneficiàries, excepte en els supòsits de concessió 
directa o altres procediments de concessió de subvencions previstos legalment contemplats en la citada llei, 
en l'article 6.5 de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, en la normativa de les administracions competents i en 
aquesta ordre. 

El procediment de concurrència competitiva s'ajustarà a les particularitats específiques que, en el seu cas, 
figuren previstes en la normativa en matèria de subvencions aplicable en l'àmbit de cada comunitat 
autònoma.” 

Per part seua, la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de 
subvencions, en la secció relativa al règim de concurrència competitiva permet que l'únic criteri d'atorgament 
d'una subvenció siga el moment de presentació de les corresponents sol·licituds (art.165.2.f).  

Així, en l'apartat quart del resolc dècim de la convocatòria relatiu a la resolució assenyala: “En la modalitat 
Formació a Mida de les empreses, es resoldran prèvia comprovació que es compleixen els requisits exigits en 
l'ordre de bases, a proposta de l'òrgan instructor, fins a esgotar el crèdit disponible”. 

En tractar-se de subvencions destinades a la creació d'ocupació de manera immediata mitjançant la 
contractació directa d'un percentatge de les persones desocupades que participen en el procés formatiu, 
resulta aconsellable que la concessió de les subvencions s'ajuste el més possible al moment que sorgeixen 
les necessitats de contractació plantejades per les empreses i entitats que concorren a aquestes. Tot això 
justifica les particularitats recollides en la convocatòria per a aquesta modalitat de formació en els apartats 
relatius al termini de presentació (sent més ampli que en la resta de modalitats de formació) així com en la 
instrucció i resolució. 
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A causa de les particularitats d'aquesta modalitat en l'exercici 2023 es crearà una nova línia en els 
pressupostos, de concessió directa, per a la modalitat “Formació a mida de les empreses”. Aquesta modalitat 
de concessió té la seua empara en l'article 2.1 m) del RD 357/2006, en la redacció donada pel RD 818/2021, 
que permet el règim de concessió directa de subvencions a empreses i entitats per a la impartició d'accions 
de formació professional per a l'ocupació quan aquestes empreses o entitats adquirisquen per a si mateixes 
compromisos per a contractar un percentatge dels alumnes formats.  

D'altra banda  en l'Informe de la Sindicatura esmenta que en aquesta modalitat es va concedir en l'exercici 
2021 un import de 2.780.365 euros, no obstant això a aquesta quantia caldria llevar l'import de les renúncies 
formulades amb posterioritat a 31 de desembre, que va ascendir a 830.751.60 euros. 

En la modalitat de Formació a mida , quant a l'acta de la comissió de valoració de la província d'Alacant en 

què s'indica que és provisional, sense que existisca una altra posterior, cal assenyalar que es tracta d'un error 

material. La comissió de valoració únicament realitza una acta que és la definitiva però es va utilitzar un 

model automatitzat que porta com a títol “resolució provisional”, i per error no es va suprimir el caràcter 

provisional de l'acta.  

SEGONA AL·LEGACIÓ.- 

Apartat 2 de l'esborrany de l'informe, pàgina 5, paràgraf d) 

Contingut de l'al·legació 

Com ja hem comentat, la modalitat de Formació a mida té com a  objecte la concessió de subvencions 

destinades a la creació d'ocupació de manera immediata mitjançant la contractació directa d'un percentatge 

de les persones desocupades que participen en el procés formatiu. D'acord amb la convocatòria, a l'efecte  

que la concessió s'ajuste a les necessitats de les empreses a cada moment, les sol·licituds en aquesta 

modalitat es poden presentar durant un període prolongat en el temps, fins a l'1 de novembre de l'exercici. 

La constitució de les comissions de valoració de manera successiva i en diferents dates, s'adapta a aquestes 

necessitats, sent una conseqüència lògica derivada de la naturalesa d'aquesta modalitat de formació.  

En aquesta modalitat, per la seua naturalesa, no té sentit una resolució única comprensiva de totes les 

entitats beneficiàries, perquè s'hauria d'esperar que finalitzara el termini de presentació de sol·licituds per a 

emetre la resolució, la qual cosa desvirtuaria la seua finalitat. En aquesta modalitat es resol conforme les 

empreses sol·liciten per a cobrir les seues necessitats . 

TERCERA AL·LEGACIÓ.- 

Apartat 2 de l'esborrany de l'informe, pàgina 5, paràgraf e) 
 
Contingut de l'al·legació 

D'acord amb l'article 25.3 de la LGS estableix que “la resolució, a més de contindre el sol·licitant o relació de 

sol·licitants als quals es concedeix la subvenció, farà constar, si escau, de manera expressa, la desestimació 

de la resta de les sol·licituds” 

El precepte no exigeix que la resolució haja de contindre una relació de les sol·licituds que s'hagueren 

desestimat, només ha de contindre relació de les sol·licituds concedides. 

Indicar que les resolucions de concessió corresponents a aquesta convocatòria en totes les modalitats, atesa 

la complexitat de cadascuna d'aquestes atenent el seu contingut (modalitat o programa formatiu, fase de 

concessió, especialitat a impartir comprensiva dels mòduls que la componen, especialitats complementàries 
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si escau, aula acreditada o inscrita, hores de formació, nombre d'alumnat, compromís voluntari d'inserció en 

el seu cas, import de la subvenció concedida i obligacions de l'entitat) i atés el volum d'entitats beneficiàries, 

en la pràctica no és possible emetre una única resolució que continga la relació de tots els sol·licitants. 

Aquest programa de subvencions en totes les modalitats, excepte en el cas de Formació a mida de les 

empreses, té com a objecte atendre les necessitats de formació del territori de la Comunitat Valenciana, per 

a això LABORA realitza en cada exercici un estudi de detecció de necessitats i una planificació de les accions 

formatives, especialitats a impartir, que són les que s'ofereixen en la convocatòria en cada exercici. Sobre 

aquestes accions formatives les entitats formulen la sol·licitud.  

El procediment de concessió és específic, per fases, les entitats concorren segons la valoració obtinguda, per 

a l'adjudicació de cadascuna de les especialitats incloses en l'oferta de la convocatòria. La concessió es 

realitza per acció formativa oferida, no per entitat, de manera que una entitat pot obtindre diverses 

resolucions de concessió, cadascuna referida a una acció formativa diferent d'entre les sol·licitades i incloses 

en l'oferta. Aquesta forma de concessió és necessària a l'efecte de donar cobertura a totes les necessitats 

detectades, el procediment permet que s'impartisca el màxim nombre d'accions formatives de les previstes 

en la planificació de LABORA.  

La modalitat de concessió, a efecte de cobrir les necessitats reals de formació, atesa la seua complexitat, atés 

el volum d'entitats i d'accions oferides, impedeix en la pràctica emetre una única resolució per entitat, o més 

fins i tot, una única comprensiva de totes les entitats. 

QUARTA AL·LEGACIÓ.- 

Apartat 2 de l'esborrany de l'informe, pàgina 5, paràgraf f) 

Contingut de l'al·legació 

En la fase d'instrucció d'aquest programa la publicació de les puntuacions obtingudes per les entitats i 

l'obertura del termini d'al·legacions amb caràcter previ a l'emissió per l'òrgan instructor de la proposta de 

resolució provisional i/o definitiva s'estableix perquè la valoració definitiva de cada entitat és convenient 

tindre-la abans d'iniciar el procediment de concessió, que com ja s'ha comentat anteriorment és complex, es 

realitza per fases i en el qual les entitats concorren segons la valoració obtinguda en l'adjudicació de 

cadascuna de les especialitats incloses en l'oferta de la convocatòria. 

D'aquesta manera entenem que no es vulnera el dret al tràmit d'audiència previst en la proposta de resolució 

provisional ja que se'ls atorga igualment en un moment anterior. 

CINQUENA AL·LEGACIÓ.- 

Apartat 2 de l'esborrany de l'informe, pàgina 5, paràgraf g) 

Contingut de l'al·legació 

L'estudi dels mòduls econòmics es va adjudicar mitjançant contracte a l'empresa DEVSTAT. En el plec de 

prescripcions tècniques es recullen les instruccions sobre els paràmetres o variables a tindre en compte per 

a determinar l'import dels mòduls per cada especialitat. S'adjunta aquest plec de prescripcions tècniques. 

L'annex III recull la planificació de la formació modular transversal. Aquesta modalitat de formació es compon 
d'accions de curta duració corresponents a mòduls formatius dels certificats de professionalitat, en la seua 
major part comunes a diversos de certificats de professionalitat (especialitats). 
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Atés que l'estudi determina els mòduls econòmics per especialitats i no per mòduls formatius, per a 
determinar el mòdul econòmic aplicable als diferents mòduls formatius que integren la formació modular 
transversal (annex III de la convocatòria), s'opta per aplicar el de major import, d'entre les especialitats de 
l'annex V que contenen aquest mòdul formatiu. L'opció d'aplicar el mòdul més alt, permet que no es 
perjudique cap de les entitats de formació que pogueren estar interessades a sol·licitar la impartició dels 
mòduls de formació transversal, per aquest motiu no es va valorar fer-lo constar expressament, atés que 
estava fonamentat en l'estudi de mòduls, no perjudicava les entitats i permetia complir amb els objectius de 
la formació dirigida prioritàriament a persona desocupades.  

Documentació justificativa de l’al.legació: 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA REALITZACIÓ D'UN ESTUDI SOBRE LA "IMPLANTACIÓ D'UN 
SISTEMA DE JUSTIFICACIÓ PER MÒDULS ECONÒMICS DE LES SUBVENCIONS CONCEDIDES EN L'ÀMBIT DE LA 
FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ" EN L'ÀMBIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 

 

SISENA AL·LEGACIÓ.- 

Apartat 2 de l'esborrany de l'informe, pàgina 6, paràgraf h) 

Contingut de l'al·legació 

Des del centre gestor les resolucions de les correccions i modificacions de la convocatòria s'envien al Servei 

d'Organització i Coordinació Juridicoadministrativa que s'encarrega de la seua tramitació i publicació, i per 

tant correspon a aquest servei sol·licitar l'informe a Intervenció en el seu cas. 

També correspon a aquest servei la publicació en la BDNS i s'ha confirmat per part d'aquest servei la recent 

remissió de les esmentades resolucions de correccions i modificacions per a la seua publicació. 

Tot això sense perjudici del que es disposa en l'Acord de fiscalització de 24 d'agost de 2012, del Consell, pel 

qual es determinen els extrems addicionals a comprovar per la Intervenció en l'exercici de la fiscalització de 

la despesa, en virtut del qual correspondria la fiscalització prèvia únicament dels expedients que continguen 

contingut econòmic.  

 
Programa 32252 línia S2946 Convocatòria per a la concessió de subvencions del programa mixt 
empre-formació tallers d'ocupació amb càrrec a l'exercici pressupostari 2021. 

SETENA AL·LEGACIÓ.- 

Apartat 2 de l'esborrany de l'informe, pàgina 6, paràgraf i) 

Contingut de l'al·legació 

Quan es va realitzar la proposta de concessió, es tenia coneixement d'un acord de Conferència Sectorial de 

distribució territorial de nous fons, pel qual hi hauria més dotació per a atendre aquesta convocatòria, estant 

en procés de tramitació la corresponent generació de crèdit. No es va constituir la llista de reserva perquè 

s'atendria la totalitat de les sol·licituds, com així va ser. 
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HUITENA AL·LEGACIÓ.- 

Apartat 2 de l'esborrany de l'informe, pàgina 6, paràgraf j) 

Contingut de l'al·legació 

D'acord amb l'article 25.3 de la LGS estableix que “la resolució, a més de contindre el sol·licitant o relació de 

sol·licitants als quals es concedeix la subvenció, farà constar, si escau, de manera expressa, la desestimació 

de la resta de les sol·licituds” 

El precepte no exigeix que la resolució haja de contindre una relació de les sol·licituds que s'hagueren 

desestimat, només ha de contindre relació de les sol·licituds concedides. 

Les resolucions de concessió corresponents a aquesta convocatòria, atesa la complexitat de cadascuna 

d'aquestes atenent el seu contingut (projecte aprovat, descripció, especialitats aprovades...) i donat el volum 

d'entitats beneficiàries i projectes formatius presentats per cadascuna d’aquestes, en la pràctica no fa 

possible emetre una única resolució que continga la relació de tots els sol·licitants. Cal tindre en compte que 

la concurrència i la valoració es realitza entre projectes formatius presentats i no per entitat sol·licitant.  

NOVENA AL·LEGACIÓ.- 

Apartat 2 de l'esborrany de l'informe, pàgina 7, paràgraf l) 

Contingut de l'al·legació 

Des del centre gestor les resolucions de les correccions i modificacions de la convocatòria s'envien al Servei 

d'Organització i Coordinació Juridicoadministrativa que s'encarrega de la seua tramitació i publicació i per 

tant correspon a aquest servei sol·licitar l'informe a Intervenció en el seu cas. 

També correspon a aquest servei la publicació en la BDNS i s'ha confirmat per part d'aquest servei la recent 

remissió de les esmentades resolucions de correccions i modificacions per a la seua publicació. 

Tot això sense perjudici del que es disposa en l'Acord de fiscalització de 24 d'agost de 2012, del Consell, pel 

qual es determinen els extrems addicionals a comprovar per la Intervenció en l'exercici de la fiscalització de 

la despesa, en virtut del qual correspondria la fiscalització prèvia únicament dels expedients que continguen 

contingut econòmic.  

 
Programa 32252 línia S0218 Convocatòria aprovada mitjançant Resolució de 30 de desembre de 
2020 de la Direcció General de LABORA per a la concessió de subvencions per a la realització 
d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades i la formació amb 
compromís de contractació amb càrrec a l'exercici pressupostari 2021 

DESENA AL·LEGACIÓ 

Apartat 4.1 de l'esborrany de l'informe, pàgina 26, primer punt. 

Contingut de l'al·legació 
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Si bé no existeix un resolc amb les definicions conceptuals de cada modalitat, al llarg del text de la 
convocatòria es defineix el contingut i requisits de cada programa o modalitat formativa. 

D'altra banda  en l'RD 694/2017 article 24.2 i l'Ordre TMS 368/2019 en l'article 1.3 b) que estableix les bases 
reguladores, de caràcter estatal, estableixen els programes de formació, de manera similar  com es recull en 
la resolució de convocatòria. 

ONZENA AL·LEGACIÓ  

Apartat 4.1 de l'esborrany de l'informe, pàgina 26, segon punt. 

Contingut de l'al·legació 

Per a donar compliment al que es disposa en l'article 70.2 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu, 
es tendeix al fet que els expedients tinguen format electrònic, per això no es trasllada a l'expedient en paper 
les comprovacions i continguts que consten a nivell informàtic. 

 

DOTZENA AL·LEGACIÓ 

Apartat 4.1 de l'esborrany de l'informe, pàgina 26, quart punt 

Contingut de l'al·legació 

Cal assenyalar que el reconeixement de l'obligació i la proposta de pagament són de data 27 de setembre del 

2021 però la comptabilització no es va realitzar fins al dia 7 d'octubre, tres dies després de l'inici de l'activitat 

formativa, i es va efectuar el pagament el dia 28 del mateix mes. 

TRETZENA  AL·LEGACIÓ.- 

Apartat 4.1 de l'esborrany de l'informe, pàgina 26, seté punt.  

Contingut de l'al·legació 

D'acord amb el resolc seté de la convocatòria, punt 2, les entitats han d'aportar declaració en model 

normalitzat de les ajudes de minimis rebudes a l'efecte de comprovar el compliment dels límits establits en 

el reglament UE 1407/2013 relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del TFUE a les ajudes de minimis, tal 

com consta en l'expedient i a tenor del regulat en l'article 6 del reglament.  

D’acord amb la Llei de procediment administratiu 39/2015 en el seu article 69.3 “les declaracions 

responsables i les comunicacions permetran el reconeixement o exercici d'un dret o bé l'inici d'una activitat, 

des del dia de la seua presentació, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que 

tinguen atribuïdes les administracions públiques. No obstant això  el que es disposa en el paràgraf anterior, 

la comunicació podrà presentar-se dins d'un termini posterior a l'inici de l'activitat quan la legislació 

corresponent ho preveja expressament”. Per tant  per tractar-se d'una declaració responsable, la 

comprovació és facultativa i en el seu cas, es considera que la comprovació i control correspondria a la 

Intervenció General de l'Estat, vegeu sobre aquest tema la Resolució de la Intervenció General de l’Administració 

de l’Estat per la qual s’aproven el Pla d’auditories i control financer de subvencions i ajudes públiques i el Pla de control 

financer permanent per a l’any 2022 en el seu apartat  “altres actuacions de control”. 
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https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-

es/control/cfpyap/documents/resolución%*20Planes%*20firmada.pdf  

D'altra banda, d'acord amb l'article 6 del reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, si l'estat membre no té 

un registre central d'ajudes de minimis, resultarà d'aplicació l'apartat 1 d'aquest precepte que estableix que 

l'estat membre ha d'obtindre de l'empresa de què es tracte una declaració responsable escrita o en suport 

electrònic, pel que fa a totes les ajudes de MINIMIS rebudes. 

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que estableix el règim jurídic de la base de 

dades nacional de subvencions no configura expressament la BDNS com a registre central de les ajudes de 

MINIMIS, no li atribueix les funcions pròpies d'aquest registre, per la qual cosa s'haurà d'obtindre sempre la 

declaració responsable a la qual fa referència l'article 6. 

 

Programa 32252 línia S2946 Convocatòria per a la concessió de subvencions del programa mixt 
empre-formació tallers d'ocupació amb càrrec a l'exercici pressupostari 2021. 

CATORZENA AL·LEGACIÓ.- 

Apartat 4.1 de l'esborrany de l'informe, pàgina 29, primer punt.  

Contingut de l'al·legació 

Podem assenyalar que aquesta manifestació es basa en l'informe de viabilitat tècnica i econòmica emés pel 

personal tècnic responsable de la revisió de la documentació presentada per les entitats sol·licitants, en el 

qual  d'acord amb la documentació presentada, s'estima que: 

• La sol·licitud i la documentació aportada reuneix tots els requisits recollits en l'Ordre 6/2020, de 7 de 
desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per la qual 
s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions del programa mixt d'ocupació-
formació tallers d'ocupació, i de la Resolució de 30 de desembre de 2020, de la Direcció General de 
LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació per la qual s'aprova la convocatòria del Programa de 
tallers d'ocupació per a l'exercici pressupostari 2021. 

• L'entitat disposa en el centre formatiu assignat per a la impartició dels certificats sol·licitats. 
Igualment disposa d'aules homologades per a impartir el mòdul FCOI02.-”Alfabetització Informàtica: 
Informàtica Internet” i el mòdul FCOO03.- “Inserció Laboral, Sensibilització Mediambiental i en la 
Igualtat de Gènere”. 

• S'estableix la coherència entre les especialitats sol·licitades i l'objecte d'actuació. 

• Es contempla la formació complementària de caràcter modular, segons l'art. 6.4 de l'Ordre 6/2020., 
amb un total de 65 hores. Així mateix, s'estableix formació addicional per a cadascun dels grups: 

• L'alumnat és conforme amb l'art. 6 de l'Ordre 6/2020, que estableix que els projectes es distribueixen 
en un, dos o tres grups de 10 participants cadascun i que el nombre de l'alumnat treballador per 
projecte serà mínim de 10 i màxim de 30. 

• El nombre d'alumnes és conforme amb el que s'estableix en l'article 6 i no supera el nombre màxim 
establit per a la localitat on es desenvoluparà segons la seua població: 
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• Queda perfectament acreditada la no coincidència a les aules comunes de les especialitats dels 
diferents projectes. 

• L'aportació suficient de l'entitat.  

I es declara que el projecte presentat s'ajusta al que es disposa en l'Ordre 6/2020, de 7 de desembre, i a la 

RESOLUCIÓ de 30 de desembre de 2020 de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i 

Formació, i queda acreditada la seua viabilitat tècnica i econòmica per a les especialitats sol·licitades 

 

QUINZENA AL·LEGACIÓ.- 

Apartat 4.1 de l'esborrany de l'informe, pàgina 29, segon punt. 

Contingut de l'al·legació 

Per a donar compliment al que es disposa en l'article 70.2 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu, 

es tendeix al fet que els expedients tinguen format electrònic, per això no es trasllada a l'expedient en paper 
les comprovacions i continguts que consten a nivell informàtic. 

SETZENA AL·LEGACIÓ.- 

Apartat 4.1 de l'esborrany de l'informe, pàgina 29, tercer punt. 

Contingut de l'al·legació 

Els agents socials, que formen part del Consell de Direcció de Labora, del Consell General de Labora i del 

mateix Consell Valencià de Formació Professional, atesa la fluida i contínua relació amb LABORA, són 

coneixedors en tot moment de l'estat dels procediments de concessió de subvencions d'aquesta subdirecció. 

SECRETARI AUTONÒMIC D'OCUPACIÓ 

DIRECTOR GENERAL DE LABORA 

  

CSV:RL42MMZU:AUH5VE6I:DILHLDQF URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=RL42MMZU:AUH5VE6I:DILHLDQF



SINDICATURA DE COMPTES
DE LA COMUNITAT VALENCIANA

C/ Sant Vicent, 4 - 46002
Tel. +34 96 386 93 00
Fax +34 96 386 96 53

sindicom@gva.es
www.sindicom.gva.es

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN EN REGISTRO ELECTRÓNICO

NÚMERO DE REGISTRO
202205292

FECHA DE ENTRADA
29/11/2022 16:51

ÁREA
Fiscalización - Alegaciones

PROCEDIMIENTO
PAA2022/11 LABORA, subvenciones.

DATOS DEL PRESENTADOR
Nombre: 
NIF / CIF: 
E-mail: 
Entidad: LABORA SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN

FIRMA DIGITAL
FE5429B9D86C682B200DE021D2C96976FF262DA3

DOCUMENTOS ENVIADOS
Fichero1: 52636920V_20221129_2022_LABORA_Alegaciones_Subvenciones2021_ID_29nov_firmado.pdf



Intervención Delegada en LABORA
Servicio Valenciano de Empleo y Formación
y en el INVASSAT

Av. Navarro Reverter, 2, 6ª planta – 46004 València

Ref.: IGL/IDL/ mfr

Asunto: Alegaciones Informe de fiscalización gestión subvenciones 2021

En contestación a su escrito de fecha 15 de noviembre del corriente por el que traslada el borrador

del Informe de auditoría de cumplimiento en materia de subvenciones de LABORA. Ejercicio 2021,

se  ajuntan  a  continuación  las  alegaciones  efectuadas  por  esta  intervención  delgada  para  su

consideración y efectos oportunos.

Valencia a 29 de noviembre de 2022

LA INTERVENTORA DELEGADA

Excmo. Sr. D. Antonio Mira-Perceval Pastor
Síndic  de Comptes
C/ San Vicente, 4
46002 València
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ALEGACIONES DE LA INTERVENCIÓN DELEGADA AL BORRADOR DEL 

“INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE SUBVENCIONES DE 

LABORA. EJERCICIO 2021“

La Sindicatura de Comptes remitió el  borrador del  “Informe de auditoría de cumplimiento en
materia de subvenciones de LABORA. Ejercicio 2021” el pasado 15 de noviembre, concediendo un
plazo de alegaciones que finaliza el 29 de noviembre.

Por la Intervención Delegada en el organismo LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación
se efectúan las siguientes alegaciones

Primera alegación

Apartado 2. a) del borrador del informe, página 5, 2º párrafo

Contenido de la alegación:

Se solicita la supresión del 2º párrafo del apartado a) de las conclusiones

Siendo el  ámbito del  informe el  ejercicio  2021,  las  conclusiones del  informe deberían
referirse a este ejercicio.

Con  respecto  al  ejercicio  2021,  en  el  Anexo  del  Plan  anual  de  control  financiero
permanente para el ejercicio 2021, aprobado por la Intervención General el 30/12/2020,
no se incluye el área de subvenciones entre las actuaciones de control a realizar por las
intervenciones delegadas.

La  Intervención General  realizó  durante  el  segundo semestre  de 2021  la  Auditoría  de
sistemas de gestión y control  sobre el  Decreto 44/2020,  de 3 de abril,  del  Consell,  de
aprobación de las bases reguladoras de concesión directa de ayudas urgentes a personas
trabajadoras en régimen de autónomo afectadas por el Covid‐19, este control se realizó
en aplicación de lo previsto en artículo 118 de la  La Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la
Generalitat,  de  Hacienda  Pública,  del  Sector  Público  Instrumental  y  de  Subvenciones
(Programa anual de controles financieros específicos).

Segunda alegación

Apartado 2. k) del borrador del informe, página 6

Contenido de la alegación:

Se  solicita  la  supresión  del  apartado k)  de  las  conclusiones,  en  tanto  que  las   bases
reguladoras fueron informadas por esta Intervención en cumplimiento del mencionado
artículo 165 de la Ley 1/2015. La no mención expresa a dicho precepto es una cuestión
meramente formal.
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Tercera alegación

Apartado 5, punto 1, del borrador del informe, página 9

Contenido de la alegación:

Sobre el incumplimiento del plazo de 3 meses establecido en el artículo 132.1 de la Ley
1/2015,  cabe  observar  que en su redacción  original  el  artículo  132  de la  Ley  1/2015
establecía  esta  obligación sólo  para  las  entidades de presupuesto estimativo y,  por  lo
tanto, no era aplicable al organismo LABORA. 

En el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de
Organización de la Generalitat para 2023 este precepto resulta modificado, de modo que
el  plazo  de  tres  meses  sólo  es  aplicable  a  las  entidades  sujetas  a  auditoría  pública.
LABORA, como organismo autónomo, está sujeto a fiscalización previa y, además, cuenta
con  intervención  delegada  propia,  por  lo  que  no  es  objeto  de  auditoría  pública.  El
organismo LABORA no figura en el Plan de auditoría de los ejercicios precedentes, ni en
los ejercicios 2021 y 2022. En consecuencia, no resultará de aplicación dicho plazo.

Cuarta alegación

Apartado 5, punto 2, del borrador del informe, página 9

Contenido de la alegación:

Sobre  la  firma  de  las  cuentas  anuales,  cabe  alegar  que  se firma  una  “diligencia”  de
elaboración que firman electrónicamente la Directora General Planificación y Servicios y el
Director General de LABORA, con el visto bueno de la Intervención Delegada de fecha 29
de junio de 2022. Por lo tanto, esta Intervención estima que en este aspecto no se ha
incumplido el artículo 142.2 de la Ley 1/2015.

Quinta alegación

Apartado 5, punto 5, del borrador del informe, página 10

Contenido de la alegación:

Se indica en borrador del informe que la liquidación del prespuesto de gastos incluida en
las cuentas anuales no ofrece detalle por línea de subvención. No obstante, se observa
que en la Memoria de las cuentas anuales se ofrece dicho detalle.
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Sexta alegación

Apéndice 2, apartado 2, del borrador del informe, párrafo número 9,  página 20

Contenido de la alegación:

En el  borrador  del  informe se  indica  que no  se  han  realizado actuaciones de  control
financiero de subvenciones. Al respecto se reitera la primera alegación, en el sentido de
que  en  el  Plan  anual  para  el  ejercicio  2021  no  se  incluyeron  actuaciones  de  control
financiero a realizar por las intervenciones delegadas en materia de subvenciones. No
obstante,  por  la  Intervención  General  se  efectuó  la  auditoría  citada  en  la  primera
alegación.

Séptima alegación

Apéndice 2, apartado 3, del borrador del informe,  página 21

Contenido de la alegación:

A continuación del cuadro 2, relativo al “estado de liquidación de gastos del capítulo 4 por
programas”, en el informe se observa un grado de ejecución “similar al del ejercicio 2020”.

Sin embargo, cabe resaltar que, en términos absolutos, la comparación con el ejercicio
anterior muestra un notable incremento del  importe del gasto comprometido y de las
obligaciones reconocidas, del 38% y del 35%, respectivamente.
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ANNEX III 

Informe sobre les al·legacions presentades 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE 
L’INFORME D’AUDITORIA DE COMPLIMENT EN MATÈRIA DE 
SUBVENCIONS DE LABORA. EXERCICI 2021 

Hem analitzat les al·legacions rebudes el 23 de novembre de 2022 i el 29 de novembre de 
2022, respecte de les quals informem del que segueix: 

AL·LEGACIONS DE LA SUBDIRECCIÓ GENERAL D’ESTRATÈGIA I 
MODERNITZACIÓ 

Primera alegació  

Apartat 2.b de l’esborrany de l’informe, pàgina 4, paràgrafs 3 i 4 

Comentaris 

L’entitat assenyala que ja ha sol·licitat i obtingut accés a l’aplicació informàtica per a poder 
complir l’obligació de remissió d’informació dels convenis formalitzats d’acord amb les 
disposicions de la Resolució de 20 de desembre de 2021, del síndic major. També manifesta 
que aquesta informació consta en el registre de convenis de la Generalitat. 

Conseqüències en l’Informe 

Confirma la conclusió de l’Informe. No se’n modifica el contingut. 

Segona al·legació 

Apartat 6.a de l’esborrany de l’Informe, pàgina 11, paràgraf segon 

Comentaris 

L’entitat manifesta que atendrà la recomanació realitzada sobre l’aprovació per òrgan 
competent de les actualitzacions del pla estratègic de subvencions.  

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica el contingut de l’Informe. 
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Tercera alegació 

Apèndix 1, apartat 4.2.a, de l’esborrany de l’Informe, pàgina 30, paràgraf 
primer 

Comentaris 

L’entitat confirma que el pla d’actuacions presentat pel beneficiari de la subvenció no estava 
signat, encara que expressa que aquest pla va ser aprovat per la Subdirecció General 
d’Estratègia i Modernització de LABORA i que la comissió de seguiment on és present 
LABORA i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies en va tindre constància. 

Conseqüències en l’Informe 

L’entitat confirma el que s’indica en l’Informe. No se’n modifica el contingut. 

Quarta al·legació 

Apèndix 1, apartat 4.2.a, de l’esborrany de l’Informe, pàgina 30, paràgraf 
segon  

Comentaris 

L’entitat assenyala que tindrà en compte les indicacions de l’esborrany d’informe i que a 
partir d’ara la memòria d’actuacions anirà signada per un responsable. 

Conseqüències en l’Informe 

L’entitat confirma el que s’indica en l’Informe. No se’n modifica el contingut. 

Cinquena al·legació 

Apèndix 1, apartat 4.2.a, de l’esborrany de l’Informe, pàgina 30, paràgraf 
tercer 

Comentaris 

L’entitat manifesta que es tenen en compte les indicacions de l’esborrany d’informe i que 
a partir d’ara se sol·licitarà que en la memòria econòmica quede millor detallat el tipus de 
despesa. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica el contingut de l’Informe. 
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Sisena al·legació 

Apèndix 1, apartat 4.2.a, de l’esborrany de l’Informe, pàgina 30, paràgraf 
quart 

Comentaris 

L’entitat assenyala que es tindrà en compte. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica el contingut de l’Informe. 

Setena al·legació 

Apèndix 1, apartat 4.2.a, de l’esborrany de l’Informe, pàgina 30, paràgraf 
cinqué 

Comentaris 

L’entitat manifesta que es tindran en compte les indicacions de l’esborrany d’informe, 
encara que entenen que sí que queda bastant definit l’objecte del conveni, i deixa la seua 
concreció al pla d’actuacions.  

No obstant això, el conveni no indica amb prou detall les actuacions que han de realitzar 
els agents de desenvolupament local. A més, el pla d’actuació que presenta, tal com es va 
indicar en l’esborrany d’informe, no va ser signat per cap responsable de l’entitat.  

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica el contingut de l’Informe. 

Huitena al·legació 

Apèndix 1, apartat 4.2.a, de l’esborrany de l’Informe, pàgina 30, paràgraf 
sisé 

Comentaris 

L’entitat al·lega que no es van preveure en el conveni comprovacions in situ perquè es va 
considerar que el control administratiu era suficient, però que en el futur es valorarà 
complementar els controls administratius amb uns altres in situ. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica el contingut de l’Informe. 
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AL·LEGACIÓ DE LA SUBDIRECCIÓ GENERAL ADMINISTRATIVA 

Alegació única 

Apartat 5 pàgina 10, paràgraf huité  

Comentaris 

Respecte als drets no reconeguts en el pressupost de 2021 per import de 64.287.644 
concedits per la Conferència Sectorial d’Assumptes Econòmics el 21 de juny de 2021, 
l’entitat va considerar no generar crèdit atés com estava d’avançat el pressupost i es va 
decidir reconéixer-los en el pressupost de 2022. 

D’altra banda, amb data 28 de desembre de 2021 se subscriu conveni entre el SEPE i la 
Comunitat Valenciana per import de 2.000.000 d’euros. 

No obstant això, la entitat ha de reconéixer aquests ingressos en el pressupost d’ingressos 
d’acord amb el que s’estableix en les normes de comptabilitat pública de reconeixement 
de transferències i subvencions. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica el contingut de l’Informe. 

AL·LEGACIONS DE LA SUBDIRECCIÓ GENERAL D’OCUPACIÓ 

Primera al·legació 

Apartat 4.2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 33, paràgraf quart  

Comentaris 

El compliment de les ajudes de minimis s’acredita per mitjà de declaració responsable i a 
partir del segon semestre de 2021 es comproven a través de la plataforma 
d’interoperabilitat i s’inclou un justificant en els expedients. 

Conseqüències en l’Informe 

L’entitat confirma les indicacions de l’Informe. No se’n modifica el contingut. 
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Segona al·legació 

Apartat 4.2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 33, paràgraf cinqué  

Comentaris 

L’entitat assenyala que la Llei de Pressupostos per a 2021 preveia bestretes de fins al 80% 
en tots els programes de LABORA. En el cas de les ajudes del programa ECMSAL de la línia 
S8000, financen costos salarials la despesa dels quals s’ha vist reduïda durant els exercicis 
2020 i 2021 a causa dels ERTO ocasionats a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19. 
Per aquest motiu, i a fi d’evitar possibles reintegraments que impliquen una pèrdua del 
crèdit anual (ja que no poden tornar a distribuir-se perquè l’import dels reintegraments no 
va a la línia), es va aplicar un criteri de prudència anticipant únicament un 50% de l’ajuda 
total concedida per entitat. 

No obstant això, l’entitat manifesta que en pren nota i que es justificarà en l’expedient el 
percentatge que es fixe en concepte de bestreta. 

Conseqüències en l’Informe 

L’entitat confirma les indicacions de l’Informe. No se’n modifica el contingut. 

Tercera al·legació 

Apartat 4.2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 33, paràgraf sisé  

Comentaris 

L’entitat desconeix l’origen de l’error. 

Conseqüències en l’Informe 

L’entitat confirma les indicacions de l’Informe. No se’n modifica el contingut. 

Quarta al·legació 

Apartat 4.2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 34, paràgraf primer  

Comentaris 

L’aplicació informàtica MASTÍN està programada perquè no compute la despesa de 
treballadors que consten en dades pròpies com a denegats. Així, les despeses mensuals de 
la memòria econòmica Sidec, corresponents a treballadors no subvencionats per no posseir 
els requisits, no entren en la base de dades. Proposarem la modificació del programa al 
departament d’informàtica. 
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Conseqüències en l’Informe 

L’entitat confirma les indicacions de l’Informe. No se’n modifica el contingut. 

Cinquena al·legació 

Apartat 4.2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 34, paràgraf segon  

Comentaris 

L’entitat al·lega que la documentació que ha de presentar el sol·licitant de l’ajuda es detalla 
en el decret regulador. A més, assenyala que en la documentació revisada consta en una 
llista de verificació subscrita pels tècnics i que, sobre la base de la documentació que han 
comprovat els tècnics, se signen les resolucions de concessió i proposta de pagament.  

Efectivament, hi ha una llista de verificació subscrita pels tècnics, i per tant recollim aquesta 
observació. 

Conseqüències en l’Informe 

Modifiquem l’Informe: 

“La resolució de la concessió de les subvencions, així com la del reconeixement de 
l’obligació i proposta de pagament, manifesten que s’ha comprovat la documentació 
aportada, de manera general. No obstant això, en els cinc expedients de la mostra 
seleccionada consta una llista de verificació que subscriuen els tècnics d’aquesta línia de 
subvenció en la qual es comprova la documentació requerida en el decret.” 

Sisena al·legació 

Apartat 4.2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 34, paràgraf tercer  

Comentaris 

L’entitat manifesta que les visites in situ serveixen per a ampliar els controls administratius 
perquè requereixen l’aportació de documentació original que en l’expedient s’ha justificat 
per mitjà de declaracions responsables. 

Conseqüències en l’Informe 

No contradiu les indicacions de l’Informe. No se’n modifica el contingut. 
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Setena al·legació 

Apartat 4.2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 34, paràgraf quart  

Comentaris 

L’entitat confirma que efectivament es tracta d’un error, ja que no es va modificar la 
referència al decret anterior, però que això no dona lloc a dubtes sobre l’exercici o 
expedient de què es tracta. 

Conseqüències en l’Informe 

L’Informe ja recull l’observació realitzada per l’entitat. No es modifica el contingut de 
l’Informe. 

Huitena al·legació 

Apartat 4.2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 34, paràgraf cinqué 

Comentaris 

L’entitat al·lega que la justificació de no rebre subvencions corrents es realitza per mitjà de 
declaració responsable i que en les visites in situ s’amplia aquesta informació. 

Segons consta en les fitxes de visites in situ, se sol·licita informació sobre altres subvencions 
rebudes pel beneficiari, sense que ens conste que aquesta informació es contraste amb la 
informació declarada pels beneficiaris de la subvenció. 

No contradiu les indicacions de l’esborrany, ja que aquesta manifestació de l’entitat ja s’hi 
reflecteix. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica el contingut de l’Informe. 

Novena al·legació 

Apartat 2.n de l’esborrany de l’Informe, pàgina 7, paràgrafs sisé i seté 

Comentaris 

En l’al·legació es fa referència a un conjunt de 2.185 expedients de beneficiaris dels quals 
s’ha assenyalat en l’Informe que contenen algun tipus d’incidència derivada de la revisió 
realitzada per la Sindicatura. S’aporta una anàlisi individualitzada d’aquests expedients i 
s’indica que tots s’han tramitat correctament excepte 52, dels quals es confirma una 
incidència.  
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De la resta de casos que s’indiquen en el paràgraf anterior (2.133 expedients) assenyalen 
que s’han aplicat per l’òrgan gestor tres criteris que no ha tingut en compte la Sindicatura 
en la seua anàlisi i que justifiquen la concessió de la subvenció als beneficiaris: a) disposar 
d’un IAE relacionat amb les activitats CNAE subvencionades; b) considerar subvencionable 
per a un autònom un CNAE corresponent a l’activitat del compte de cotització dels seus 
treballadors en lloc del CNAE del propi autònom, quan el segon no estava entre els 
subvencionables; c) quan el domicili fiscal de l’autònom no correspon a una província de la 
Comunitat i sí que correspon a la Comunitat la província del codi de compte de cotització 
dels treballadors. 

En relació amb aquesta al·legació assenyalem que en la revisió realitzada per la Sindicatura 
sí que s’ha considerat el criteri b com a adequat al decret que regula la subvenció. Respecte 
als expedients concedits d’acord amb els criteris a i c, encara que es consideren raonables, 
no estaven expressament previstos en el decret regulador de les subvencions. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica el contingut de l’Informe. 

Desena al·legació 

Apartat 4.2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 31, paràgraf segon 

Comentaris 

L’entitat manifesta que davant de l’observació que, atesa la baixa (en termes relatius) 
execució d’aquest programa, hauria sigut convenient deixar obert el termini de presentació 
de sol·licituds “per a una major eficiència en l’assignació dels recursos destinats a fer front 
a la pandèmia”, cal oposar que, amb caràcter general, no és possible mantindre obert un 
termini de presentació de sol·licituds de manera indefinida. S’ha de pensar que els gestors 
no són coneixedors de l’estat de la dotació fins que es resolen les sol·licituds, és a dir, molt 
més tard del moment de la presentació.  

D’altra banda, l’al·legació continua indicant que el decret exigia complir les condicions 
requerides en la data de la publicació, és a dir, que una hipotètica ampliació del termini 
tampoc possibilitaria que més sol·licitants pogueren arribar a reunir els requisits en un 
moment posterior. Finalment, cal assenyalar que LABORA va desafectar l’import no 
compromés de la dotació d’aquest programa de subvencions, a fi d’incrementar la dotació 
inicial dels programes ECOVID i EMPUJU 2021, que precisament tenien com a finalitat dotar 
les entitats locals de mitjans humans addicionals que els permeteren realitzar actuacions 
específiques en l’àmbit de les seues competències, i proporcionar-los una major capacitat 
de resposta davant de la conjuntura derivada per la incidència de COVID-19 al seu territori. 
En definitiva, l’entitat considera que qüestionar en aquest cas l’ús dels recursos destinats a 
fer front a la pandèmia no té justificació. 
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L’esborrany d’informe posa de manifest l’observació de l’informe de l’Advocacia General, ja 
que es compartia. No s’ha posat de manifest cap incompliment sobre aquest tema en el 
nostre informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica el contingut de l’Informe. 

Onzena al·legació 

Apartat 4.2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 31, paràgraf cinqué 

Comentaris 

L’entitat al·lega que el sistema de comprovació inicialment oferit per la TGSS a LABORA 
consistia a verificar les dades declarades en les sol·licituds de subvenció. A conseqüència 
dels múltiples errors detectats que impedien o, en tot cas, alentien aquesta comprovació, 
es va reformular el protocol de consulta de manera que la TGSS facilitaria totes les dades 
relatives al CNAE i CCC que li constaren de cada sol·licitant. Per tant, per a concedir no es 
va tindre en compte la informació declarada pels sol·licitants (en molts casos, parcial, 
desactualitzada o fins i tot errònia), sinó la facilitada per la TGSS. 

Aquesta observació de l’entitat ja es recull en l’esborrany d’informe, paràgraf sisé, pàgina 
31. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica el contingut de l’Informe. 

Dotzena al·legació 

Apartat 4.2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 31, paràgraf seté 

Comentaris 

El Servei de Coordinació Juridicoadministrativa de LABORA informa que ja ha corregit 
aquest error en la BDNS. 

S’ha comprovat l’esmena d’aquesta incidència en la BDNS. 

Conseqüències en l’Informe 

Afegir a l’Informe: 

“En període d’al·legacions l’entitat ha comunicat a la BDNS aquest error, que ha sigut 
esmenat.” 
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Tretzena al·legació 

Apartat 4.2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 31, paràgraf huité 

Comentaris 

L’entitat manifesta que el certificat de l’òrgan instructor s’ajusta al que s’estableix en l’Acord 
de 24 d’agost de 2012 i que la no inclusió en la relació dels beneficiaris proposats de 
l’epígraf del CNAE o de la província no és rellevant. 

La proposta de concessió de l’òrgan instructor certifica que s’ha comprovat la 
documentació justificativa presentada, de manera general, que s’han detectat 
incompliments significatius en aquest sentit i que així s’han posat de manifest en l’apartat 
de conclusions d’aquest informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica el contingut de l’Informe. 

Catorzena al·legació 

Apartat 4.2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 32, paràgraf segon 

Comentaris 

L’entitat al·lega que no hi ha una memòria de l’òrgan gestor tal com estableix l’article 
160.1.c de la Llei 1/2015 perquè la justificació ja venia declarada en el Decret 17/2021 i no 
requeria (a risc de ser redundant i cegament formalista) una justificació addicional a la ja 
declarada en una norma de rang legal. A més, el Decret 17/2021 prové directament del 
Decret Llei 2/2021, de 29 de gener, del Consell, de mesures extraordinàries dirigides a 
treballadors i treballadores, empreses i treballadors i treballadores autònomes, per a pal·liar 
els efectes de la crisi derivada de la pandèmia per la COVID-19, l’article 2.1 del qual estableix 
expressament la concurrència d’aquestes circumstàncies.  

Efectivament, aquesta circumstància es detalla en el Decret 17/2021, i així es recull en el 
nostre informe. No obstant això, l’article 168.1.c de la Llei 1/2015 no preveu excepcions 
respecte a la necessitat d’incorporar una memòria de l’òrgan gestor de la subvenció. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica el contingut de l’Informe. 
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Quinzena al·legació 

Apartat 4.2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 32, paràgraf tercer 

Comentaris 

L’entitat al·lega que, igual que la resta de les consultes realitzades de manera massiva i 
automatitzada per a la gestió d’aquest expedient, el resultat de la consulta de minimis 
consta en l’aplicació informàtica de gestió de subvencions i es pot consultar per la 
Sindicatura per a verificar-la.  

Conseqüències en l’Informe 

Aquesta al·legació no contradiu les indicacions de l’Informe. No se’n modifica el contingut. 

AL·LEGACIONS DE LA SUBDIRECCIÓ GENERAL DE FORMACIÓ 
PROFESSIONAL 

Primera al·legació  

Apartat 2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 4, paràgraf c 

Comentaris 

L’entitat al·lega que la forma de concessió de les ajudes en la modalitat de Formació a 
mesura de les empreses s’ha concebut com de concurrència competitiva, i que l’únic criteri 
d’atorgament és l’ordre de presentació de les sol·licituds.  

Tal com indica l’entitat, l’únic criteri d’atorgament va ser l’ordre de presentació de les 
sol·licituds. No obstant això, aquest procediment no es va establir clarament en la 
convocatòria, ja que en l’article 9 també fa al·lusió als criteris de valoració de l’annex 1. 

Així mateix, hem d’afegir que l’article 165.2.f de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’Hisenda 
Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, en la secció relativa al règim de 
concurrència competitiva permet que l’únic criteri d’atorgament d’una subvenció siga el 
moment de presentació de les sol·licituds corresponents, tal com indica l’entitat, però quan 
s’establisca en les bases reguladores i no en la convocatòria. 

L’entitat ja indica que en 2023 canviaran el procediment de concessió i que en lloc de 
concurrència competitiva es procedirà a concedir de manera directa. 

Cal observar que, respecte a les renúncies formulades amb posterioritat al 31 de 
desembre, ja es preveuen en l’esborrany d’informe, igual que l’observació de l’entitat 
respecte a l’error en l’acta de la comissió de valoració. 
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Conseqüències en l’Informe 

No es modifica el contingut de l’Informe. 

Segona al·legació  

Apartat 2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 5, paràgraf d 

Comentaris 

L’entitat al·lega que la constitució de les comissions de valoració de manera successiva i en 
diferents dates és una conseqüència lògica derivada de la naturalesa d’aquesta modalitat 
de formació i que no té sentit una única resolució. 

Cal indicar en aquest sentit que la entitat no ha regulat en la convocatòria aquest 
procediment. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica el contingut de l’Informe. 

Tercera al·legació  

Apartat 2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 5, paràgraf e 

Comentaris 

L’entitat al·lega que, d’acord amb el que s’estableix en l’article 25.3, “La resolució, a més de 
contindre el sol·licitant o relació de sol·licitants als quals es concedeix la subvenció, farà 
constar, si és el cas, de manera expressa, la desestimació de la resta de les sol·licituds”. El 
precepte no exigeix que la resolució haja de contindre una relació de les sol·licituds 
desestimades, només una relació de les sol·licituds concedides. 

A més, assenyala que, atesa la complexitat de cada una de les modalitats de la convocatòria, 
i atés el volum d’entitats beneficiàries, en la pràctica no és possible emetre una única 
resolució que continga la relació de totes les entitats. 

En l’esborrany d’informe de la Sindicatura s’indica el que s’estableix en l’article 25.3 de la 
LGS. L’entitat només està justificant per què no realitza una resolució amb tots els 
sol·licitants als quals es concedeix la subvenció. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica el contingut de l’Informe. 
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Quarta al·legació  

Apartat 2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 5, paràgraf f 

Comentaris 

L’entitat al·lega que la publicació de les puntuacions obtingudes por les entitats i l’inici del 
termini d’al·legacions amb caràcter previ a l’emissió de la proposta de resolució provisional 
i/o definitiva és deguda a la conveniència de tindre la valoració definitiva de cada entitat 
abans d’iniciar el procediment de concessió, que és complex. A més, entén que d’aquesta 
manera no es vulnera el dret al tràmit d’audiència previst per a la proposta de resolució 
provisional. 

Amb això l’entitat només justifica l’incompliment de l’article 24.4 de l’LGS. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica el contingut de l’Informe. 

Cinquena al·legació  

Apartat 2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 5, paràgraf g 

Comentaris 

L’entitat al·lega que l’estudi dels mòduls econòmics es va adjudicar per mitjà de contracte 
a l’empresa DEVSTAT. En el plec de prescripcions tècniques es recollien les instruccions 
sobre els paràmetres o variables que calia tindre en compte per a determinar l’import dels 
mòduls per cada especialitat. S’adjunta aquest plec de prescripcions tècniques a les 
al·legacions. 

Afig que l’annex III de la convocatòria recull la planificació de la formació modular 
transversal. Atés que l’estudi determina els mòduls econòmics per especialitats i no per 
mòduls formatius, per a determinar el mòdul econòmic aplicable als diferents mòduls 
formatius que integren la formació modular transversal, es va optar per aplicar el de més 
import, entre les especialitats de l’annex V que contenen aquest mòdul formatiu. D’aquesta 
manera no es perjudica les entitats de formació que pogueren estar interessades a sol·licitar 
la impartició dels mòduls de formació transversal i es poden complir els objectius de la 
formació dirigida prioritàriament a personas desocupades. 

L’entitat no ha aportat un informe tècnic motivat en compliment del que s’estableix en 
l’article 14.3 de l’Ordre TMS/368/2019 i l’article 76 de l’RLGS. 

L’explicació aportada per l’entitat respecte a la discrepància en l’import dels mòduls de 
l’annex III i V no està motivada en cap document de l’expedient. 
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Conseqüències en l’Informe 

No es modifica el contingut de l’Informe. 

Sisena al·legació  

Apartat 2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 6, paràgraf h 

Comentaris 

L’entitat manifesta que, des del centre gestor, les resolucions de les correccions i 
modificacions de la convocatòria s’envien al Servei d’Organització i Coordinació 
Juridicoadministrativa, que s’encarrega de la seua tramitació i publicació i que, per tant, 
correspon a aquest servei sol·licitar l’informe a la intervenció si és el cas. 

També considera que correspon a aquest servei la publicació en la BDNS i s’ha confirmat 
per part d’aquest servei la remissió recent de les esmentades resolucions de correccions i 
modificacions per a la seua publicació. Tot això sense perjudici del que es disposa en l’Acord 
de fiscalització de 24 d’agost de 2012, del Consell, pel qual es determinen els aspectes 
addicionals que ha de comprovar la Intervenció en l’exercici de la fiscalització de la despesa, 
en virtut del qual seria procedent la fiscalització prèvia únicament dels expedients que 
tinguen contingut econòmic. 

Amb tot això l’entitat ens informa que s’han enviat a la BDNS les resolucions de correccions 
i modificacions per a la seua publicació i indica quin departament és el responsable de 
sol·licitar l’informe d’intervenció. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica el contingut de l’Informe. 

Setena al·legació  

Apartat 2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 6, paràgraf i 

Comentaris 

L’entitat al·lega que, quan es va realitzar la proposta de concessió, es tenia coneixement 
d’un acord de la Conferència Sectorial de distribució territorial de nous fons, pel qual hi 
hauria més dotació per a atendre aquesta convocatòria, que estava en procés de tramitació 
la corresponent generació de crèdit i que, per tant, no es va constituir la llista de reserva 
perquè s’atendria la totalitat de les sol·licituds, com així serà. 

No obstant això, això no implica que no haja de complir-se el que s’estableix en les bases 
reguladores d’aquesta subvenció. 
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Conseqüències en l’Informe 

No es modifica el contingut de l’Informe. 

Huitena al·legació  

Apartat 2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 6, paràgraf j 

Comentaris 

L’entitat al·lega que, d’acord amb el que s’estableix en l’article 25.3, “La resolució, a més de 
contindre el sol·licitant o relació de sol·licitants als quals es concedeix la subvenció, farà 
constar, si és el cas, de manera expressa, la desestimació de la resta de les sol·licituds”. El 
precepte no exigeix que la resolució haja de contindre una relació de les sol·licituds 
desestimades, només una relació de les sol·licituds concedides. 

A més, assenyala que, atesa la complexitat de la convocatòria i el volum d’entitats 
beneficiàries i projectes formatius presentats, en la pràctica no és possible emetre una única 
resolució que continga la relació de tots els sol·licitants. 

En l’esborrany d’informe de la Sindicatura s’indica el que s’estableix en l’article 25.3 de la 
LGS. L’entitat només justifica per què no realitza una resolució amb tots els sol·licitants als 
quals es concedeix la subvenció. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica el contingut de l’Informe. 

Novena al·legació  

Apartat 2 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 7, paràgraf l 

Comentaris 

L’entitat manifesta que, des del centre gestor, les resolucions de les correccions i 
modificacions de la convocatòria s’envien al Servei d’Organització i Coordinació 
Juridicoadministrativa, que s’encarrega de la seua tramitació i publicació i que, per tant, 
correspon a aquest servei sol·licitar l’informe a la intervenció si és el cas. 

També considera que correspon a aquest servei la publicació en la BDNS i s’ha confirmat 
per part d’aquest servei la remissió recent de les esmentades resolucions de correccions i 
modificacions per a la seua publicació. Tot això sense perjudici del que es disposa en l’Acord 
de fiscalització de 24 d’agost de 2012, del Consell, pel qual es determinen els aspectes 
addicionals que ha de comprovar la Intervenció en l’exercici de la fiscalització de la despesa, 
en virtut del qual seria procedent la fiscalització prèvia únicament dels expedients que 
tinguen contingut econòmic. 
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Amb tot això l’entitat ens informa que s’han enviat a la BDNS les resolucions de correccions 
i modificacions per a la seua publicació i indica quin departament és el responsable de 
sol·licitar l’informe d’intervenció. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica el contingut de l’Informe. 

Desena al·legació  

Apartat 4.1 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 26, primer punt 

Comentaris 

L’entitat assenyala que si bé no existeix un punt resolutiu amb les definicions conceptuals 
de cada modalitat, al llarg del text de la convocatòria es defineix el contingut i requisits de 
cada programa o modalitat formativa. 

D’altra banda, assenyala que en en l’article 24.2 del Reial Decret 694/2017 i en l’article 1.3.b, 
que estableix les bases reguladores, de caràcter estatal, de l’Ordre TMS 368/2019 
s’estableixen els programes de formació, de manera similar a com es recull en la resolució 
de convocatòria. 

Conseqüències en l’Informe 

L’entitat confirma les indicacions de l’esborrany d’informe. No se’n modifica el contingut. 

Onzena al·legació  

Apartat 4.1 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 26, segon punt 

Comentaris 

L’entitat al·lega que per a donar compliment al que es disposa en l’article 70.2 de la Llei 
39/2015, del Procediment Administratiu, es tendeix al format electrònic dels expedients; 
per això no es traslladen a l’expedient en paper les comprovacions i continguts que consten 
a nivell informàtic. 

Conseqüències en l’Informe 

No contradiu les indicacions de l’Informe. No se’n modifica el contingut. 
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Dotzena al·legació  

Apartat 4.1 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 26, quart punt  

Comentaris 

La entitat assenyala que el reconeixement de l’obligació i la proposta de pagament són de 
data 27 de setembre de 2021, però la comptabilització no es va realitzar fins al dia 7 
d’octubre, tres dies després de l’inici de l’activitat formativa, i el pagament es va efectuar el 
dia 28 del mateix mes. 

Conseqüències en l’Informe 

Ja es recull en l’Informe l’observació realitzada per l’entitat. No es modifica el contingut de 
l’Informe. 

Tretzena al·legació  

Apartat 4.1 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 26, seté punt  

Comentaris 

L’entitat al·lega que, d’acord amb el punt resolutiu seté de la convocatòria, punt 2, les 
entitats han d’aportar declaració en model normalitzat de les ajudes de minimis rebudes a 
l’efecte de comprovar el compliment dels límits establits en el reglament UE 1407/2013, 
relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del TFUE a les ajudes de minimis, tal com consta 
en l’expedient i d’acord amb el que es preceptua en l’article 6 del reglament. 

D’acord amb la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu, en l’article 69.3, “les 
declaracions responsables i les comunicacions permetran el reconeixement o exercici d’un 
dret o bé l’inici d’una activitat, des del dia de la seua presentació, sense perjudici de les 
facultats de comprovació, control i inspecció que tinguen atribuïdes les administracions 
públiques. No obstant les disposicions del paràgraf anterior, la comunicació podrà 
presentar-se dins d’un termini posterior a l’inici de l’activitat quan la legislació corresponent 
ho preveja expressament”. Per tant, com que es tracta d’una declaració responsable, la 
comprovació és facultativa i, si és el cas, es considera que la comprovació i control 
correspondria a la Intervenció General de l’Estat. Vegeu sobre això la resolució de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat per la qual s’aproven el pla d’auditories i 
control financer de subvencions i ajudes públiques i el pla de control financer permanent 
per a l’any 2022 en el seu apartat “Altres actuacions de control”. 

En resposta a això, cal indicar que, d’acord amb el pla de control aprovat per resolució del 
director general de LABORA el 8 d’octubre de 2019: 

“El tipus de control a realitzar serà preferentment administratiu, basat en la documentació 
aportada per cada entitat juntament amb la seua sol·licitud i, posteriorment, com a 
justificació de la subvenció que li haja sigut atorgada. Amb aquesta finalitat, se supervisarà 
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tota la documentació exigida en les bases reguladores i en la resolució de convocatòria, i 
es requerirà, si és el cas, l’aportació dels documents complementaris que resulten necessaris 
per a comprovar, verificar i aclarir tots els aspectes que així ho exigisquen.” 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica el contingut de l’Informe. 

Catorzena al·legació  

Apartat 4.1 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 29, primer punt 

Comentaris 

L’entitat al·lega que la manifestació de l’òrgan instructor es basa en l’informe de viabilitat 
tècnica i econòmica emés pel personal tècnic responsable de la revisió de la documentació 
presentada per les entitats sol·licitants. 

Conseqüències en l’Informe 

En període d’al·legacions l’entitat ens ha facilitat els informes del personal tècnic de quatre 
dels cinc expedients de la mostra de beneficiaris seleccionats, per la qual cosa es modifica 
l’Informe:  

“L’òrgan instructor, per mitjà d’escrit, manifesta de manera general, abans de la seua 
valoració per l’òrgan col·legiat, que s’ha acreditat la viabilitat tècnica i econòmica dels 
projectes presentats i que compleixen tots els requisits necessaris per a accedir a l’ajuda. 
No obstant això, en quatre dels cinc expedients seleccionats en la mostra consta un informe 
tècnic on es detallen cada un dels requisits revisats, encara que l’òrgan instructor no hi fa 
referència.” 

Quinzena al·legació  

Apartat 4.1 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 29, segon punt  

Comentaris 

L’entitat al·lega que per a donar compliment a les disposicions de l’article 70.2 de la Llei 
39/2015, del Procediment Administratiu, es tendeix al format electrònic dels expedients; 
per això no es traslladen a l’expedient en paper les comprovacions i continguts que consten 
a nivell informàtic. 

Conseqüències en l’Informe 

No contradiu les indicacions de l’Informe. No se’n modifica el contingut. 
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Setzena al·legació  

Apartat 4.1 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 29, tercer punt  

Comentaris 

L’entitat assenyala que els agents socials, que formen part del Consell de Direcció de 
LABORA, del Consell General de LABORA i del mateix Consell Valencià de Formació 
Professional, atesa la relació fluida i contínua amb LABORA, són coneixedors en tot moment 
de l’estat dels procediments de concessió de subvencions d’aquesta Subdirecció. 

No obstant això, no consta documentació de suport en l’expedient que s’haja donat compte 
al Consell Valencià de Formació Professional de la relació d’entitats sol·licitants a les quals 
es concedeix la subvenció d’acord amb el que s’estableix en l’article 10 de les bases 
reguladores. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica el contingut de l’Informe. 

AL·LEGACIONS DE LA INTERVENCIÓ DELEGADA 

Primera alegació  

Apartat 2.a de l’esborrany de l’Informe, pàgina 5, paràgraf segon 

Comentaris 

L’entitat sol·licita la supressió del segon paràgraf de l’apartat a de les conclusions, ja que 
l’àmbit de l’informe és l’exercici 2021 i, per tant, les conclusions de l’Informe haurien de 
referir-se a aquest exercici. 

Així mateix, assenyala respecte a l’exercici 2021 que, en l’annex del pla anual de control 
financer permanent, aprovat per la Intervenció General el 30/12/2020, no inclou l’àrea de 
subvencions entre les actuacions de control que han de realitzar les intervencions 
delegades. 

La Intervenció General va realitzar durant el segon semestre de 2021 l’auditoria de sistemes 
de gestió i control sobre el Decret 44/2020, de 3 d’abril, del Consell, d’aprovació de les 
bases reguladores de concessió directa d’ajudes urgents a persones treballadores en règim 
d’autònom afectades per la COVID-19. Aquest control es va realitzar en aplicació del que 
es preveu en l’article 118 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda 
Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (programa anual de controls 
financers específics). 

Tal com s’ha posat de manifest en el nostre informe, la Intervenció General de la Generalitat 
no ha elaborat el pla anual de control financer de subvencions i, per tant, no s’ha exercit 
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aquest control sobre les subvencions atorgades, de manera que s’incompleix el que 
s’estableix en la Llei 1/2015. 

Respecte al fet que la Intervenció haja realitzat una auditoria en compliment del pla anual 
de control financer específic de l’exercici 2020, no tenim res a observar. 

Conseqüències en l’Informe 

Suprimir el segon paràgraf de l’apartat a. 

Segona al·legació  

Apartat 2.k de l’esborrany de l’Informe, pàgina 6 

Comentaris 

L’entitat sol·licita la supressió de l’apartat k de les conclusions, ja que les bases reguladores 
van ser informades per aquesta Intervenció en compliment de l’article 165 esmentat de la 
Llei 1/2015. La no menció expressa a aquest precepte és una qüestió merament formal. 

Cal indicar que els informes han de fer referència a la normativa amb la qual es compara la 
matèria fiscalitzada. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica el contingut de l’Informe. 

Tercera al·legació  

Apartat 5.1 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 9 

Comentaris 

L’entitat al·lega, respecte a la conclusió de l’incompliment del termini de 3 mesos establit 
en l’article 132.1 de la Llei 1/2015, que en la seua redacció original l’article 132 de la Llei 
1/2015 establia aquesta obligació només per a les entitats de pressupost estimatiu i, per 
tant , no era aplicable a l’organisme LABORA, i que en el Projecte de Llei de Mesures Fiscals, 
de Gestió Administrativa i Financera i d’Organització de la Generalitat per a 2023 aquest 
precepte resulta modificat, de manera que el termini de tres mesos només és aplicable a 
les entitats subjectes a auditoria pública. 

A més, assenyala que LABORA, com a organisme autònom, està subjecte a fiscalització 
prèvia i, a més, compta amb intervenció delegada pròpia, per la qual cosa no és objecte 
d’auditoria pública. L’organisme LABORA no figura en el pla d’auditoria dels exercicis 
precedents, ni en els exercicis 2021 i 2022. En conseqüència, no hi resulta aplicable aquest 
termini. 
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No obstant això, la redacció actual de l’article 132.1 de la Llei 1/2015 és aplicable als 
comptes anuals de l’exercici 2021. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica el contingut de l’Informe. 

Quarta al·legació  

Apartat 5 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 4, paràgrafs 3 i 4 

Comentaris 

Sobre la signatura dels comptes anuals, l’entitat al·lega que se signa una “diligència” 
d’elaboració que signen electrònicament la Direcció General de Planificació i Serveis i la 
Direcció General de LABORA, amb el vistiplau de la Intervenció Delegada de data 29 de 
juny de 2022. Per tant, aquesta Intervenció estima que en aquest aspecte no s’ha incomplit 
l’article 142.2 de la Llei 1/2015. 

El fitxer en PDF amb els comptes anuals de l’exercici 2021 retut a la Sindicatura de Comptes 
no està signat per cap responsable de l’entitat. En un fitxer diferent se signa la diligència a 
la qual fa referència l’entitat. 

Per a ser considerats vàlids, els documents electrònics administratius, entre altres aspectes, 
han d’incorporar les signatures electròniques que corresponguen d’acord amb el que es 
preveu en la normativa aplicable. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica el contingut de l’Informe. 

Cinquena al·legació  

Apartat 5 de l’esborrany de l’Informe, pàgina 10, punt 5 

Comentaris 

S’indica en l’esborrany d’informe que la liquidació del pressupost de despeses inclosa en 
els comptes anuals no ofereix detall per línia de subvenció. No obstant això, s’observa que 
en la memòria dels comptes anuals s’ofereix aquest detall. 

L’entitat ha de diferenciar entre la informació exigida pel PGCP respecte de la liquidació del 
pressupost i l’exigida en la memòria. A més, hem d’afegir que la informació inclosa en la 
memòria tampoc es correspon amb la informació exigida en el PGCP sobre la liquidació del 
pressupost. 
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Conseqüències en l’Informe 

No es modifica el contingut de l’Informe. 

Sisena al·legació  

Apèndix 2, apartat 2, de l’esborrany de l’Informe, pàgina 20, paràgraf 
nové 

Comentaris 

En l’esborrany d’informe s’indica que no s’han realitzat actuacions de control financer de 
subvencions. En aquest sentit, la Intervenció Delegada reitera la primera al·legació, en el 
sentit que en el pla anual per a l’exercici 2021 no es van incloure actuacions de control 
financer a realitzar per les intervencions delegades en matèria de subvencions. No obstant 
això, la Intervenció General va efectuar l’auditoria esmentada en la primera al·legació. 

L’article 113 de la Llei 1/2015 estableix l’obligació de realitzar el control financer de les 
subvencions respecte dels beneficiaris i, si és el cas, entitats col·laboradores per raó de les 
subvencions de l’Administració de la Generalitat i organismes dependents d’aquesta. En 
aquest sentit s’han de tindre en compte les indicacions de l’apartat de conclusions de 
l’Informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No es modifica el contingut de l’Informe. 

Setena al·legació  

Apèndix 2, apartat 2, de l’esborrany de l’Informe, pàgina 20, paràgraf 
nové 

Comentaris 

L’entitat assenyala que a continuació del quadre 2, relatiu a l’“estat de liquidació de 
despeses del capítol 4 per programes”, en l’Informe s’observa un grau d’execució “similar 
al de l’exercici 2020”. 

No obstant això, la Intervenció Delegada subratlla que, en termes absoluts, la comparació 
amb l’exercici anterior mostra un notable increment de l’import de la despesa compromesa 
i de les obligacions reconegudes, del 38% i del 35%, respectivament. 

Conseqüències en l’Informe 

No es tracta d’una al·legació, sinó d’un comentari de l’entitat. No es modifica el contingut 
de l’Informe. 
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